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I . 

A gymnasium keletkezésétől Lukács Mihályig. 
A XVII. század közepétől 1725-ig. 

A kereszténység elterjedésével a tudomány művelői a papok voltak, 
kik Mesterüket követve, a társadalom átalakításánál az oktatói tisztben 
buzgólkodtak és pedig hivatásuk szerint tanítványaik szemét először a 
mennyeiekre irányitották ; a vallás erkölcstanai mellett azonban a clas-
sicus irókat is megkedveltetve, az exact tudományokat felkarolva,  a 
polgári művelődés alapját megvetették. 

Magyarországon az 1548. XII. törvényezikk az egyház befolyását 
az iskolákra megállapította (Fraknói Orsz. Emi. 219—220.) és ez által 
a magyar iskolákat az egyháztól elválaszthatatlanokká tette. 

Mint Magyarországon mindenütt, ugy Csikban is, minden lelkészség 
mellett fennállott  egy úgynevezett parochialis iskola, ennél magasabb 
fokú  oktatásra azonban a XVII. századig Csikban tanintézet nem volt, 
mig t. i. a csiki székolység vallásos buzgósága és kegyelete először egy 
élénkebb központot nem teremtett, melyből azután lassankint szétsugá-
roztak a tudomány és művelődés áldásai. 

Csik-Somlyón már a XIII században megtelepedtek a szentfcrencz-
rendi szerzetesek. Hunyadi János a szentimrei győzelem után, a csatában 
magukat • kitüntetett csiki székelyeket ugy vélte legjobban megjutalmaz-
hatni, hogy a nép javára szolgáló csiksomlyói kolostort kiváltságokkal 
ruházta fel,  harminczkét, minden közteher alul mentes családos confratert 
bocsátott rendelkezésükre és a templom építéséhez is gazdag ajándékok-
kal járult. A háborús idők miatt, különösen pedig a protestáns érdekeket 
szolgáló Székely Mózes kegyetlenségei folytán,  ki vallási gyűlöletből a 
szerzeteseket kardra hányatta (1601), annyira elnéptelendett a zárda, 
hogy később csak egy vak szerzetes maradt, mig végre 1626-ban bejött 
Váradi János 7 szerzetessel, kik azután a magasabb iskolázásra alkal-
mas talajt készítettek elő. 

A hitterjesztés congregatiójának bizonysága szerint, a szent Fercncz 
szorosabb rendén levő szerzetes atyák már a legrégibb időktől fogva 
tanították az alsóbb grammatikai osztályokat. 1640-ben az erdélyiek el-
váltak a magyarországi Salvator Provinciától és külön Custodiát alapi-
tottak. Habár a római szentszéktől nyert jogaik és megbízatásuk első 
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sorban a lelkészi teendőkre vonatkoztak, mindazonáltal a népoktatást is 
tevékenységük körébe vonták s a szerzetes házaik mellé felállított  elemi 
iskolák fejlesztésére  kiváló gondot forditottak.  Mig Eejéregyházán, Mik-
házán, Nyújtódon az elemi oktatás mellett maradtak, már Csik-Somlyón 
és a kantai háznál a grammatikai és bumanior osztályokat is behozták. 

A felállított  humaniórák benépesítésére befolyt  azon körtllmény is, 
bogy ifjuságunk  ezen időtájt kiszorult az eddig szívesen látogatott távoli 
felsőbb  iskolákból. Lupulus Vazul moldvai vajda, görög katholikus létére 
is előzékenységgel viseltetett a róm. katliolikusok iránt; jóindulatát az 
által is iparkodott kitüntetni, hogy Galoczon és Szuesaván, Moldvában 
és Bukovinában a katholikusoknak templomot emelt, Jassiban pedig 
gymnasiumot épitett, melyet 1650 körül nyitott meg. Az erdélyi, külö-
nösen a székely katholikus ifjúság  tömegesen látogatta a latin clas-
sicus tanulmányoknak szentelt emez iskolát, azonban II. Iiákóezi György, 
1654-ben Moldvába betörvén, Vazult méltóságától megfosztotta,  és vele 
Moldvának ezen fényes  intézete is megszűnt. 

Érzékeny veszteség volt ez a tanulmányokra törekvő székely if-
jakra, különösen Csikszékre, mely már régibb időben, a milkovai püs-
pökséghez tartozván, élénk viszonyban volt Moldvával, mit még ápoltok 
a csiksomlyói szent ferenezrendi  szerzetesek összeköttetései is az ottani 
szerzetesekkel. E tiszta katholikus székely széket a protestáns fejedelmek 
türelmetlen vallási zaklatásai és jogcsorbitásra való törekvései az akkor 
még román chauvinismust nem ismerő keleti szomszéddal szemben a jó 
viszony fenntartására  utalták. 

A keleti iskolától megfosztott  székely katliolikusok köziil azon 
kevés tanuló, kiknek hajlamuk mellett elég anyagi tehetségük is volt a 
magasabb tanulmányokra, miután már az 1642-től keletkezett erdélyi 
országos törvények a külföldre  mehetés szabadságát tanulmányok czél-
jából biztosittották, vagy Magyarország katholikus iskoláit kereste fel, 
vagy Lengyelországba ment. A jezsuiták, kiknek Erdélyben virágzó is-
koláik voltak, 1653-ban kiűzetvén, az iskolák protestáns kezekben maradtok 
és igy azon katholikus ifjak,  kik szerény anyagi viszonyaik miatt kül-
földre  nem mehettek, vagy otthon maradtak a művelődés hátrányára, 
vagy az erdélyi protestáns iskolákat keresték fel  a katholicismusnak 
nem csekély kárára. Ezen körülmények a csiksomlyói iskola fejlesztésé-
hez nagyban hozzá járultak. 

Minthogy a Csik-Somlyón megtelepedett szerzetesek tevékenysége 
a távoli környezetre is kiterjedt, kezdetben a teendők sokaságához mért 
kevés szánni szerzetes alig volt képes a missioja szerinti vallásos tény-
kedéseket mind elvégezni s igy az oktatásra kevés ideje maradt, 
a miért világi magistereket alkalmaztok, kiket azonban ők maguk képeztek 
ki és a tanitás menetére is gondosan felügyeltek.  Ezen magisterek a szerzet 
házában laktak és később közülök többen a szerzetes rendbe be is léptek. 
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Már a XVII-ik század közepén tanitani kezdették a csiksomlyói 
gymnasiumban a poesist, mi kitűnik abból, hogy Kósa Tamás szerzete „-
atya, ki pappá szenteltetett 1688. deczember 14-én, azt állítja, hogy 
hetven év előtt, tanuló korában a grammatika, syntaxis és poesis egytittes 
tanítását Ebeczki vette át elődjétől, mint világi tanár, ki később a szer-
zetbe lépett. 

A humaniórák tanításának ezen örvendetes fellendülését  csak 
hamar megsemmisítette az 1661-iki tatár betörés. A budai basa Izmael 
és Ali basa 55 ezer emberrel és a butsaki tatárok nagy seregével julius 
21-én betörtek Erdélybe ; Háromszék felől  Csikót elárasztották rablócsapa-
taikkal, melyek elől mintegy 9 ezer ember menekült Csík-Somlyóra, 
azonban október 21-én itt meglepték a tatárok, a templomot, kolostort 
és iskolát elhamvasztották, az iskola fenntartó  8 szerzetest menekülés 
közben részint legyilkolták, részint a Csíkból összefogdosott,  több mint 
tízezer emberrel fogságra  hurczolták. Ezen alkalommal Csikban 26 
templomot égettek el. 

Kájoni János atya, kinek a szent Ferencz rendben kimagasló ér-
demei vannak, a zárda, templom és iskola épitéséhez hozzáfogott,  melyhez 
a segélyt Domokos Kázmér zárdafőnök  által nemcsak a kifosztott  Erdély, 
hanem a Magyarországból gyűjtött alamizsnák is szolgáltatták. A tem-
plom már 1664-ben elkészült, a többi épületek az iskolával együtt Do-
mokos Kázmér zárdafőnök,  később püspök és erdélyi apostoli vikárius, 
valamint utóda Taploczai István, később bákói apostoli vikárius fárad-
ságot nem ismerő tevékenysége által 1669-ben befejeztettek. 

Domokos Kázmér atya látván, hogy a szerzet szorult viszonyai 
között nem képes .a ludimagisternek fizetést  adni, Romába a missiok 
Congregatiojához fordult  az iskolatanitónak adandó állandó segélyért, 
honnan más alkalommal is segély küldetett az erdélyi missio czéljaira. 
Kérését siker koronázta, miként ez a Romából Jegenyei Ferencz atyá-
hoz mint az akkori erdélyi missiók prefectusához  irt következő levélből 
kitűnik: 

Tisztelendő  Atya ! 
A sz. Gyülekezetnek intézkedése Czélját előbbi levelemből 

Atyaságod meg érthette az Erdélyi fejedelemségben  Missióra nézve. 
E tárgyban egyebet most nem tartok Szükségesnek írni, mint Atya-
ságodnak, s a többi Szerzetes Atyáknak különösen ajánlani mind 
azt, mi a valódi szerzeteseket, mint Apostoli küldötteket a Világ 
előtt tisztetetreméltókká teszi. Az iskola mesterről pedig, a kit 
Csikban a gyermekek istenes nevelésére s tanítására alkalmazni 
kívánok: a sz. Gyülekezet atyailag gondoskodott, meg rendelvén 
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számára innentől kezdve Romából évenként fizetendő  30 Scudát. 
Atyaságod pedig a püspöki helytartóval s minden buzgó katli. hi-
vekkel egyetemben arra törekedjék, hogy ezen iskolamesterségre 
egy minden tekintetben alkalmatos és érdemes egyén vétessék fel, 
kit képessége melle't vallásos buzgósága is ajánl. Továbbá gon-
doskodjatok, hogy a vállalkozás sikeres legyen, s erről a sz. Gyü-
lekezetet mentől hamarább értesitsétek; mely gondoskodni fog  arról, 
hogy a megigért fizetési  Segedelmezést annak idején megkaphassá-
tok s ennek utánna is élvezhessétek. 

Többiben Atyaságodnak sz. imáiba magamat szívből ajánlva, 
maradok Komában deczember 17-kén lf>G7-ben. 

T. Atyaságodnak 
Jó akarója 

Barberini  m. k. 
bibornok és titkár. 

Ezen évi 30 scudi (egy seudi tett 2 rhenens frtot)  segély oly sze-
rencsés helyzetbe hozta a sok építkezés miatt nehéz anyagi viszonyok 
közé jutott szerzetet, hogy 1069 ápril 10-dikén a missió praefectusa  Je-
genyei Ferenez a szent Congregatiohoz és az Ausztriában székelő nun-
tiushoz már arról tehetett jelentést, miszerint a csiksomlyói iskolához két 
magistert nevezett ki, egyidejűleg kéri a scudik küldését; mire ugyan-
ezen év november 23-dikán egyebek közt azon választ nyeri, a sz. con-
gregátiotól, hogy „A bécsi nuntiushoz elküldetett a csiksomlyói iskola-
tanító ellátására szükségelt pénz, kinek a nevét szintén terjeszd fel  ide, 
hogy a regestákban meg legyen említve " Az oktatás ügyének ezen 
áldozatok árán való emelése egyidejűleg megállapította Róma befolyását 
az iskolára, mi a vallási mozgalmak ezen korszakában a katholikus 
szellemű tanitást is biztosította. Ilogy mily élénk éberséggel és gonddal 
kisérte a sz. congregatio az erdélyi missió iskolázási ügyeit, kitűnik ab-
ból, hogy 1667. szept. 17-dikén a mikházi malom jövedelmét az odavaló 
és kisvárdai iskolatanitók fizetésérc  fordíttatni  rendeli, 1669-ben pedig 
kizárólag a mikházi iskolatanitónak adja. 

Habár ezen időszakban a tanulók száma nem mondható kevésnek? 
igy az 1690-diki feljegyzés  szerint 171, 1694-ben 200, az 1698-dik év. 
ben pedig a gramatica és sintaxis osztályokban 1C0 tanuló volt, de a 
sanyarú körülmények miatt ntm lehetett a poesis tanárt beállítani. 

1694-ben a tatár ismét végenyészettel fenyegette  az iskolát. Ugyanis 
február  13-dikán, midőn a kemény tél miatt senki sem gondolt ellensé-
ges támadásra, váratlanul megrohanta Csikót; 7 falut  elpusztított, a 
nyolezadikat Czibrefalvát,  az akkor legnépesebb községet földig  leron-
totta; Sz.-Mihály 1000 lakójából 7 maradt meg. Ekkor Nizet Ferenez 
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atvfty  mint egy második Kapisztrán, harczra tüzelte a menekülőket, a 
csiksomlyói gymnasium 200 tanulójának fegyvert  adott kezébe, még az 
asszonyok is csatasorba állottak, február  15-dikén a fosztogatás  végett 
Somlyóra törő ellenséget megrohanva, megszalasztották; ez ütközetben 
elesett a hadvezérnek, Mursának a fia  is ; sikerült azonban a tatárok jó 
részének Háromszék felé  ki menekülniük, magukkal hurczolván 7077 
foglyot,  közöttük szentmihályi Búzás, Endes és Ivósa tanalókat is. A 
tatároknak ez volt az utolsó betörésük Csikba s már ezután a múzsák 
szabadabban verhettek tanyát a székelység e classicus földén. 

A tanulók szaporodása folytán  az 1669-ben épitett iskola már nem 
volt elég; uj iskola építéséről kellett gondoskodni. Ezen feliil  a tanulók 
azon része számára, kik szegénységük miatt a hivők szives adakozásából 
tartották fenn  magukat, ejy közös finöveldét,  seminariumot kellett 
emelni. A szerzet tanácsa tehát 1609 ben ez ügyben következő határo-
ratot hozta : 

„A csiki iskolák helyreállítására nézt kerestessék és kéressék 
meg ezennel a csikszéki tisztikar, hogy mivel mi Szegénységünknél 
fogva  nem vagyunk képesek azokat magunk erején és költségén 
újból fel  építtetni, gondoskodjanak — velünk együtt — a tan- — 
és nevelőintézet isnxéti helyreállításáról, — és ezen alkalommal 
építtessék egy elegendő tágas nevelőház — Seminárium — elkü-
lönítve az iskolától, s egyik tanárnak mint Magisternek felügyelete 
s vezetése alatt áljo'n, ki az alsóbb osztálybeliekkel együt a gram-
matistákat is az illető tantárgyakban és hittanban képezze." 

A szerzetes atyák, különösen a csikszentmiklósi eredetű Gáspár 
atya gondoskodása folytán  a humaniórák tanítása ismét föléledt.  A 
grammatica és sintaxis mellé felállitatott  a poesis és rhetorica osztálya 
Acs János atya neveztetvén ki tanárnak 1710-ben, ki a sintaxist, poe-
sist és rhetoricát együtt tanította Szerencsétlen körülmények között nyílt 
meg most első ízben a csiksomlyói gymnasiumnál a rhetorica tanítása, 
mert a szőrzet tanássa a jövedelem források  hiánya miatt, még azon 
évben beszüntette a poesis és rhetorica tanítását. Az 1719. jun. l én 
Székely-Udvarhelyen tartott szerzet tanácsa a poesis és rhetorica taná-
rává Balázs Ágoston, a syntaxis és grammatica tanárává pedig Csathó 
Elek atyákat nevezi ki. Balázs Ágoston atya két évig buzgón és dicsé-
retes eredménynyel tanította a humaniorákat, azonban 1721-ben a szerzet 
tanácsa ismét eltörülte ezen határozatával: „A mi — bezárólag a rhe-
torikáig terjedő csiki iskoláink, két év letelte után a missiok szent con-
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grcgatioja által engedélyezett régi szervezet szerint visszaállíttatnak oly 
formán,  hogy egy világi egyén tanitsa a kisebb iskolákat." *) 

Hogy szilárd talajra nem talált a humaniórák tanitása, nem csekély 
mértékben járultak ehhez az 1717 óta felmerült  Ínséges idők; egymást 
követte a szárazság, éhség, pestis, esős idő, egerek elszaporodása. Ezek 
nemcsak a népet szegényitették el, hanem hatással voltak a somlyói 
szerzetesek anyagi állapotára is, kik jórészt alamizsnából éltek, ezeknek 
a nélkülözését pedig az iskola is megérezte. 

*) A krónikás ennek okát a következőkben adja elő: „Minerva... . 
tínes istos penetavit et cathcdram sibi tixit ductore Rudo Patrc Augustino 
Bálás perseveraturam longius, nisi dolo et fraude  circumvenientium tra-
ductus quidam c senioribus nostris pro lentis cdulio Musarum primogentia 
vendidisset, malebat euim vacuus clamare coram Latronc Viator. 

Sed paulo post mutató clavo Custodiali volentibus superis erexit 
iterum cornua Amalthea Admodum Rndus Páter Antonius Sohirmer cum 
suo Venerabili deffinitorio  novam Minervalem praenominato Rndo Patre 
Augustino textore feliciter  auspicatus, quele in hodiernum usque traliitur 
um modo cessct Erynnis et obstruaturos lonqucntium iniqua" Ortus et 
Progressus Seminarii. 



II. 
Lukács Mihálytól Mária Terézia tanügyi ren-

deletéig. 
1725-1773. 

A gymnasium mostoha körülményei között hanyatlásnak indult 
tanügyet s különösen a szegény sorsú ifjúság  nevelését nagylelkűségének 
egész hevével felkarolta  Lukács Mihály apostoli jegyző és esik kozmási 
plébános, gymnasiumunkban 101)8. és 1(19!) ben a syntaxis és grammatika 
tanára. A gymnasium és tinöveldc javára még életében átadván tetemes 
összegre rugó vagyonát, gymnajiumunk történetében egy fényes  uj 
korszak megalapítója lön s ez által ércznél tartósabb emléket emelt, 
melyet a hálás utókor kegyeletének örökzöld koszorújával övez. 

Lukács Mihály Csikszék hatóságát és a szerzet tanácsát értesítette, 
miszerint szándéka: hogy a gymnasium, bezárólag egész a rhetorikáig 
kiegészíttessék, a gymnasiumnál két tanári széket dotálni s egy tinöveldét 
alapítani, lehetőleg a gymnasiumot is kiépíteni „az egyház és haza 
díszére és javára." 

Ez ügyben az előértekezlet közte, valamint Csikmegye és a szerzet 
képviselője között megtartatott, mely saját feljegyzése  szerint következő-
kép folyt  le. 

„A V. Deftínitórium  és Némes Székkel veló tracta. 

Az Urnák  nevében Ámen. 
Megjelent a tisztelendő rendtanács előtt ftdő  Lukács Mihály 

ur apostoli protonotarius (főjegyző),  kiérdemült csíki főesperos, 
Kozma és Pömjén vértanuk egyházának plébánosa Csikban, előadja 
Szándékát néhány nevelő intézeti növendék és két tanitó számára 
teendő alapítványa tárgyában. Tárgyaltatott ami csiki Sarlós Boldog 
Asszonyhoz Czimzett Zárdánkban 1725. Septcmber 2-án. 

1. Tanácskozni kell a be állitandó tanárokról, kik azok? s 
honnan fedeztessék  a költség? 



F e l e l e t . Egy világi tanáron kivül, kit a Sz. Congregatio 
fizet,  van két szerzetes, ha csak valami akadályozó körülmény 
közbe nem jő, meg fog  szereztetni részükre Kómából a jog és meg 
erősítés, hogy taníthassanak bezárólag a líhetorikáig, mert ezért 
lenne téve az alapítvány leginkább, hogy nem Csak a tudományok-
ban, hanem az erkölcsükben és erényekben gyarapodjanak és mint-
hogy az előbbi engedélyt a Rhetorika tanítására, boldogult nagyon' 
tisztelendő Szentmiklósi Gáspár Atya részére már megnyertük volt 
ugyan, de az elhanyagoltatott, most meg lehet kezdeni; tekintve 
hogy Semmi remény nincs, hogy előre elegendő számú tanuló lesz, 
elég ezen évben az iskolákat a Syntaxisig bezárólag hirdetni, a 
következő évekre azonban a kívánsághoz képest. Ez évben lesz 
a szerzetes tanítónak fizetése  kész pénzben 60 Rheines forint,  Ajánló 
ezen összeg szakadatlan kiadását meg igéri a magáéból. A másik 
tanárnak gondját fogja  viselni Bors Mihályné 0 nagysága, ki a 
megfelelő  Összeget leteszi készpénzben, vagy egyenértékben. 

2. Valyon ez idén akar-e Növendékeket és hányat? 
Fe le le t . Akar négy Ügyes hasznavehetőt, a végrendeletében 

meg állapított intézkedés értelmében, kik a többi alamizsnából 
élőkkel ugyan azon fegyelemben,  engedelmességben legyenek, 
kiknek a ruházaton kívül a főtisztelendő  felügyelő  mindent beszerez, 
hogy a többiekkel egyenlő ellátásban' részesüljenek s gondja lesz 
rá, hogy hosszabb időre tanulmányaik kárára ne bocsáttassanak el. 
(Az akkori időben a tanulók falukra  jártak élelmüket összekoldulni). 

3. Kire kell a gazdaságot bizni? és hogyan kell azt elintézni? 
Fe le l e t . Beállítandó egy gondnok a szükséges személy-

zettel, mely gondnok Csikszékben kiváltságok élvezetébe helyez-
tetnék, hogy halálom után a felügyeletet  magára vállalja; a tanitó-
és szolgaszemélyzet kifizetése  után fennmaradt  gazdaság fordit-
tassék annyi növendékre a mennyit belőle ellátni lehet. 

4. Ezeknek és az egész végrendeletnek megerősítésére 
kéressék meg Püspök Ur Ő Nmga> hogy a végrendelkező halála 
után semmit se lehessen változtatni. 

5. Valyon nem volna-e tanácsos ezt a magas Guberniumnak 
felterjeszteni  ? Terjesztessék fel,  s kéressék a helybenhagyás. 

6. Ila pedig a főtisztelendő  ur magányosan szeretne élni, vagy 
pedig beteségtől sanyargattatva testi s lelki vigasztalást kíván, 
honnan kapja ezt? a zárdában, vagy a zárdán kivül? 

Fe le le t . Mindkét részről. Jobb, ha a maga Szt. Mártoni 
birtokain él s rokonaira s másokra bízza testi szükségleteinek el-
látását a szeretet lelki szükségleteiben pedig mindig megfog  jelenni 
egy szerzetes a felsőbbség  rendelete szerint. 

7. Kívánja-e a temetkezést nálunk a csiki zárdában, a test-



vérek szokása szerint egyszerűen csupán énekes szentmisével és 
olvasómisékkel s alamizsna osztogatással eszközöltetni a végrendelet 
értelmében ? 

Fe le l e t . Történjék szokott módon és a mi szokásunk szerint. 
Hasonlóképen kiván-e évfordulói  szt. misét tartatni ama napon, 

a melyen eltemettetett a Kriptába, a mit fizetni  kell a gazdaság 
maradékából ? 

Fe l e l e t . Az évforduló  is történjék az előirt módon, a 
meddig a fizetésről  gondoskodva van. 

8. A növendékek köteleztessenek-e halála után egy „De 
profundisu-t  énekelni az alapitó papért? 

Köteleztessenek tanitóik által. 
9. Az iskola épületre nézve, ha baj fenyegetne,vagy  egyeb-

bütt szükség lenne javításokra, mi történ jék ? 
F e l e l e t . Javitassék, ha Csikszék nem segít a gazdaságból és 

vonassék le ez a növendékek tartásiból, akár van ama tiz, akár 
nincs a javitás -ideje alatt. 

10. Ha véletlen halál — a mitől az Isten óvjon — a vég-
rendeletnek a Püspök ő Exciája általi jóváhagyása előtt meg'epne, 
mi történjék ? 

F e l e l e t . A ftdő  főesperesscl  együtt azonnal gondja legyen a 
csiki nagyon tisztelendő Guardian urnák és az apostoli Syndi-
cusnak vigyázni, nehogy a tárgyak körül vagy a inventariumból 
valami elvesszen. 

Így  van : Fr.  Ács János,  s. k. rendtanácsos. 
Fr.  Latnprik  Imre,  rendtanácsos és 
Fr.  Schirmcr  Antal,  a zárda atyja, tartományi őr 
Lukács Mihály,  s. k. apostoli főjegyző. 
Fr.  Jankó  Zsigmond,  s. k. a zárda titkára. 

Lukács Mihály plébános 1725. nov. 21-én kelt végrendeletében 
összes vagyonának örökösévé az általa alapított seminariumot tette, 
azonban a gymnasiumi oktatás érdekéről sem feledkezett  meg. Ugyanis 
Bors Mihályné született Mikó Judit asszonyt megnyerte, hogy ez a 
rhetorika tanárának fizetését  fedezni  fogja,  mig ő maga a syntaxis tanárát 
fizeti  és e czélra évenkint 60 rhenes forintot  .adott, azonban Mikó Judit 
férje  ellenkezése miatt, nem válthatta be igéretét és igy a rhetorika 
tanárának fizetését  is magának Lukács Mihály plébánosnak kellett elvál-
lalnia, melyet természetben szolgáltatott ki szentmártoni birtokából Ez 
ügyben Schirmer Antal atyának, a szerzet főnökének  1726 jul 30-án ezt 
irta: „Csak kezdjék meg a tanítást az Ur nevében, kötelezem maga-
mat egy tanítónak fizetésére  készpénzben ha többet nem tehetnék is, — 
egy másiknak terményekben egy egész évre, s annakutánna minden 

9 
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tehetségemből azon leszek, kogy ezen két tanitó évi fizetésének  alap-
tőkéje gyanánt letéve örökíthessek 2000 magy. frtot." 

Lukács Mihálynak 1725. november 22-dikén a provinciálishoz irt 
leveléből kitűnik, hogy nehezen nyerte meg a dioeciesistől testamentu-
mának és alapítványának megerősítését; s ha ez megtagadtatott volna, 
Kómához fordult  volna a rhetorika tanításának és a Mária Társulat fel-
álitásának engedélyéért. 

A verseny, mely a jezsuiták és ferenezrendiek  közt a hitterjesz-
tés és az ifjúság  nevelése körül a Székelyföldön  kifejlődött,  miután 
mindenik szerzet nemes hevében saját rendszere által vélte a vallás-
erkölcsös oktatást legjobban biztosithatni, vitás térre ment át. Alig hogy 
a rhetorika tanitása a csik-somlyói gymnasiumban biztosíttatott, az ily-
formán  szép haladásnak indult oktatás ellen gáncsoskodni kezdett a fél-
tékenység. 1726-ban Kolozsvárt a jezsuiták collegiumában, gr. Kornis 
Zsigmond, Erdély guberuatora előtt Antalffi  János erdélyi püspök jelen-
létében, Balázs Antal atya, a csiksomlyói gymnasiumban a rhetorika 
tanára, egy általa szerzett kisebbszerü színmű (?) miatt a jezsuiták 
által bevádoltatott és egyúttal a ferenezrendiek  készültsége és tanitás-
módja ellen is panasz emeltetett, azonban a gyűlésen jelenlevő csik-széki 
Bors Mihály, a szerzet curatora, a vádat visszautasította és a gymnasium 
megingatott tekintélyét megvédte. • 

Ezen vád alkalmat szolgáltatott arra, hogy maga az erdélyi katho-
likus status a szentferenezrendieknek  az őket méltán megillető elég-
tételt megadja és elismerését, méltánylását, buzgalmuk dicséretét követ-
kező bizonyítványban nyilvánítsa ; 

Mi az összes erdélyi katli. Status, minden rendén és rangon 
lévőknek, kikhez szólhatunk jelen bizonyítványunk által, lelki-
ismeretes bizonyságot teszünk arról, hogy a Sz. Ferencz szorosabb 
rendi Szerzete akkor, midőn Erdélyben a kath. egyház hosszú 
évek során keresztül az ujitott vallásfelekezetekre  átmentektől sok 
és súlyos üldöztetéseket szenvedett, s ugymondva minden lelki-
vigasztatástól megfosztva,  siralmas helyzetben állott, és a többi 
szerzetesrendek vagy nem — vagy távol léteztek, éles veszélyek 
közt is nálunk mindenkor ingatlanul helytt állott. Atyái a kath. 
egyháznak megfogyatkozott,  csekély számra leolvadott nyáját fárad-
hatatlan szorgalommal ápolták, gondozták, mint Missonariusok a 
szétszórva volt hiveket felkeresték,  Isten igéjével és a szentségek-
kel éltették, a sz. hitben megmaradásra ösztönözték, a yyermekeket 
és ifjakat  tanították;  az ujitott hitfclekczetekre  átmentek közül 
sokat az egyház keblébe vissza hoztak. E felett  feddhetetlen  életük-
kel, példás magukviseletével sz. tanításukat eleitől fogva  mindenkor 
érvényre emelni, fentartani,  terjeszteni s mintegy felmagasztalni 
törekedtek ; miknél fogva  nemcsak a más hitfelckezetiick  előtt, 



hanem a pogány törökök és tatárok előtt is emiitett szerzetes-
atyák ezen különös szerzetesi pietásért és a lelkek tidve érdekében 
viseltető lankadatlan buzgalomért tiszteletben voltak. 

Ugyan azért mi is fejedclemségünkbéli  Sz. Ferenez szorosabb 
rendii atyái iránt kiváló kegyelettel és gondoskodással viseltettünk 
mindenkor, — és a most emiitett kitűnő fáradozásaik,  s istenes 
buzgóságukért hálás elismerésre, méltánylásra és további pártfo-
gásunk által nálunk fentartásra  érdemteljeseknek Ítéljük, s jelen 
bizonyítványunkat örök érvényű erősség alatt kiadni határoztuk, 
mint az igazságnak nem csak elismerői, hanem egyszersmind vé-
delmezői is. — Nagyobb hitelesség végett pedig főkormányszékünk 
s kath. státusunk titkára saját neve aláirása és hivatalos pecsétje 
alatt kiadja Kolozsvártt, deczember 14 én 1726-ban. 

Kun  Zsigmond  m. k. 
Az erdélyi nagyfejedclcmségbéli  főkormánysz. 

és kath. státus titkára. 
A Kolozsvártt hajótörést szenvedett vádaskodás 1734-ben ismét 

megujittatott. Most már Rómában a missiok Collegiuma előtt jelentették 
fel  a jezsuiták a csiksomlyói fcrcnczrcndi  atyákat, mintha a missioi tiszt 
viselésére, különösen pedig a felsőbb  iskolák vezetésére képtelenek vol-
nának. A sz. Congregatio ezért levélben kereste meg a bécsi nunciust, 
hogy az ügyet megvizsgálva, feddje  meg a szerzetet, vagy pedig hall-
gattassa el az ellenséges nyelveket. A nuncius 1734. ápril 10-éről Györffi 
Pál atyához, a szerzet akkori főnökéhez  következő levelet intézte : 

Nagytisztelendő  Atya ! 
Minthogy a hittcrjcsztésről czimzett római sz. Collegium Atya-

ságodat nevezte ki Erdélyben Missiofőnöknek  a sz Ferenez szo-
rosabb rendi szerzeteseit illetőleg, s hogy annál nagyobb sikert 
érjen el, Csíkban egy saját rendjéből való magister eltartására, ki 
az ottani katholikus ifjúságot  tanítsa, évenkint 30 római scudi se-
gélyt rendelt, megbízatásomhoz tartozó kötelességemben járok el, 
midőn ezennel atyaságodat felszólítom,  hogy ismert vallásos 
buzgóságánál fogva  értesítsen engemet arról, hogy .- mikép áll Er-
délyben jelenleg a Missio ügye, s minő sikeres előmenetellel mű-
ködnek a kormányzata alatti szerzetes atyák a most nevezett sz. 
ügyben V mekkora a tanulók száma és milyen előhaladása ? s 
valyon a vallásos katliolikusok buzgósága valamit adakozhatna-e, 
mivel a magisterek száma szaparitható lenne ? Mely pontokra 
nézve midőn őszinte felvilágosítást  várok, nagyontisztclcndő Atya-
ságodnak minden jót kívánva — subseribo Viennac 10 apr. 1734. 

Paratissimus ad oflficia 
Arvh iepiscopus Ephesinus. 

— 11 — 
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Győrffi  Pál atya, erdélyi provinciális, hogy mind az apostoli buz-
góság gyümölcsét bemutassa, mind a tanu.ó ifjúság  előmeneteléről bizony-
ságot tegyen, a bécsi nunciusnak és a missiok legfőbb  praefectusának 
tisztét viselő cardinalisnak felterjesztést  tett. Bemutatta egy részről az 
erd. kath. Statusnak a szerzet érdemei clismeréseUl kiadott két iratát, 
más részről az egész Deffinitorium  által aláirt kimutatásban feltárta  az 
1731-től 1734ig tett vallásos működését. E szerint kath. vallásra 
téritetetett: 131 kálvinista, 5(5 lutheránus, 23 arianus, 38 görög keleti; 
23 apostata visszatért, 817-nek az utolsókenet szentsége feladatott,  12 tO 
beteget gyóntattak, 958 megkereszteltetett, körülbelül 35246-ot meg-
gyóntattak. 

A csiksomlyói iskolát illetőleg bemutat egy 9 tanúval aláirt és 
pecsétjével ellátott bizonyitványt, melyben elészámláltatik, hogy a gym-
nasiumban van : 18 rhetor, 16 poéta, 26 syntaxista, 32 grammatista, 
42 principista, 53 mojor parvista, 47 minor parvista, 119 declinista, 
összesen: 353. „Mi alatt irtak, az igazság tanúi, hitünk szerint bizo 
nyithatjuk, sőt kell is bizonyítanunk, hogy a gyümölcsoltó Boldog-
asszonyról nevezett csiksomlyói tanuló ifjúság  ugy a tudományokban, 
mind a kiváló erkölcsökben a mi vigasztalásunkra dicséretesen előhalad. 
Kelt a gyümölcsoltó Boldogasszonyról nevezett Csiki conventben 1734. 
jun. 13. Barabás Márton mindkét esik főesperese,  Apor Farkas Al-Osik 
alkirály birója, Gáborfti  Gábor, Gyergyó alkirály birója, Ferenczi Ferencz, 
Fel Csik jegyzője, Balló József,  Gyergjószék esküdt jegyzője, Sándor 
István, Fel-Csik alkirály birója, Balási József,  Kászonszék alkirály birója, 
Czikó László, Al-Csik jegyzője, Bors Mihály, a csiki convent syndieusa.1 

Ezen felterjesztésre  Győrfi  Pál a szerzet tartományfőnöke  Rómából 
a következő levelet kapta: 

Tisztelendő  Atya! 
Különös örömmel vette a sz. Collegium Atyaságodnak azon 

. értesítő levelét, melyben szerzetének mind a Missio ügyében, mind 
az ifjúság  tanítása körüli eljárása foglaltatik,  és midőn egyfelől  az 
ifjúságnak  a tanulási pályán tett előhaladása, másfelől  a Missio 
Ügyének üdvös volta s termékeny állapota tűnik fel  Atyaságod 
felterjesztéséből:  a sz Collégium Atyaságodnak és a kormánya 
alatti szerzetes Atyáknak mind két nemű fáradozási  működésűkkel 
meglévén elégedve, — méltánylását és dicsőítését ezen istenes 
Cse'ekedeteknek vele, — és a többi szerzetes Atyákkal tudatni, 
s továbbra is azokat ajánlani nem mulasztja el. 

Mit midőn ezennel Atyaságoddal közölnék, és a sz. Collégium 
nevében ennek szives hajlamáról és szeretetéről Ont és a többi 
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Atyákat biztosítanám : sz. imáiba ajánlottan maradok Rómában 
mart 18-án 1735. 

Atyaságodnak jó akarója 
Petra  Vlncze 

bibornok. 

Ezen incidens alkalmat szolgáltatott arra, hogy ezután az erdélyi 
missziók minden praefectusa  évharmadonkint felterjesztést  tett a hitter-
jesztés Cengrcgatiojának praefectusához  az itteni állapotokról 

A római sz. collegium méltánylása és dicsőítésére méltóknak is 
mutatták magukat az ifjúság  nevelésében hallhatatlan érdemeket szerzett 
atyák, ugy, hogy a Csik, Gycrgyó és Kászon egyesUlt székek 1749 
auguszt. 28-án megtartott közgyűlésében, a szerzetes atyák érdemeinek 
clismérésére kiadott levélen a lelkesedés árja ömlik cl, miként ez az 
idecsatolt bizonyító levélből kitűnik. 

Mi a nemes két Csik, Gyergyó és Kászon egyesült székek 
tisztviselői, jól megfontolván,  hogy fejedelemségünkben  Csik-Som-
lyón létező humanior iskolákból a sz. Ferenez szorosabb rendi 
szerzetének vezetése -és fáradhatatlan  munkássága által naponta az 
egyházra és hazára igen sok áldás árad, hálás elismeréssel és mél-
tánylással önkéntes hajlamunkból adjuk az itt következő bizonyít-
ványunkat és pedig: 

1-ör különös figyelmünket  és ajánlatunkat igényli ezen gym-
nasiumnak hasznos vo'ta és szükségessége. Hasznosságáról, ha mi 
hallgatnánk is, bizonyságot tennének a mult századoknak és a 
jelennek tagadhatatlan tapasztalati tanuságtételei, midőn jelenleg 
is, itt oly számos ifjúság  kapja a tudományok és erkölcsiség utján 
való előhaladásában a kiképeztetést, az egyháznak és hazának 
örvendetes előmenetelére, virágzására. Ezen gymnasiumnak köszön-
heti a mi székünk, hogy midőn egész Magyarországban s Erdély-
ben a különféle  ujitott hitfelekezetek  uralgottak; mi a felettünk 
elvonult vallásharczi viharok közepett ősi keresztény hitünkben 
épen maradtunk meg. A mi annál kiválóbb figyelemre  és csodá-
lásra méltó történet; mert a protest. fejedelmek  alatt minden más 
kath. gymnasiumaink a Múzsák előtt zárva állottak, és csak is a 
mi kis nyájunk kebelében tartatott fenn  szakadatlan lánczolata a 
tanuló ifjúság  kiképeztetésének jelen napjainkig, kedvező kegyelme 
által az isteni gondviselésnek, későbbi felvirágzására  az anyaszent-
egyháznak. 

2-or emlékezetre méltó ezen iskoláknak nélkülözhetetlen 
szükségessége itt a mi elzárt helyzetünkben. Sok nagy reményű 
iQaink jeles tehetségei parlagul maradtak volna az egyháznak és 
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hazának nem esekély kárával, hogy ha itt e gymnasiumban a tu. 
(lományokban és erkölcsiségben kiképeztetést nem nyertek volna-
A székely sziilők szegénysége nem engedi azt, hogy az innen tá-
volabb vidéki gymnasiumokban neveltethessék s taníttathassák 
gyermekeiket : midőn az itteni iskoláztatás terhe, oly akadályok 
mellett is. minő a szegénység s több effélék  — könnyebben elvisel-
hető. — Sok hasznát vette ezen gymnasiumnak a török iga alatt 
nyögő szomszéd Moldva fejedelemség  is, melynek különösön az 
egyházi pályán több jeles egyénei vannak, kik a Csik-Somlyói 
gymnasiumban tanultak. 

3-or végre, hogy egyebeket elmellőzzünk, előttünk állanak a 
történelemben azon nagy férfiai  nemzetünknek, kik gyermek és 
ifjúkori  kiképeztetésöket a Csik-Somlyói gymnasiumban nyerték. 
Innen került ki több püspök s más annyi kitűnő embere az egy-
háznak, szerzetnek és politikai pályának, kik egykor a most is 
fennálló  nemzet-vallási egységnek dünthetetlen" oszlopai valának 
és a különböző életpályákon az egyháznak s hazának felvirágzá-
sára annyi üdvös és hasznos szolgálatokat tettek és tesznek. 

Minek hiteles valóságáról adjuk jelen bizonyítványunkat a 
két Csik, Gyergyó és Kászonszékek közgyűléséből Csik-Várdot-
falván,  Augusztus 28-án 1749-ben. 

Kiadta 
Csik-sz.-tamási  Boros Ferencz  m. k. 

Csík-Gyergyó és Kászonszékek főjegyzője. 

Ezen bizonyítványokból kitetszik, hogy a szerzetes atyák nemcsak 
lelkészi missioban fáradoztak  buzgósággal, hanem egyszersmind a taní-
tást is lelkesedéssel karolták fel. 

A rhetorica ás poesissel kiegészitett gymnasiumnak megfelelő  isko-
lahelyiséget 1733-ban emelték fából  a már régibb iskola épülettől keletre. 
Az emeletes épület jobb szárnya földszint  elemi iskolának, az emeleti 
rész az alapitványos tanulók hálóterméül szolgált. Az épület középső ré-
szén színi előadások tartattak, balszárnyán földszint  az alapitványos ifjak 
tanterme, az emeleten pedig a poesis és rhetorika osztályainak tanterme 
volt. Ezen épületnek kőalapot raktak azon czélból, hogy ha majdan kő-
épület készül, ezen a helyen és ebben a helyzetben kényelmesebben fel-
építhető legyen. 

A következő évben már a Mária-Társulat költségén és kegyes ada-
kozásokból a színház balszárnyához még egy rész építtetett, melynek 
földszinti  alsó ivezetes részét a társulat Oratóriumnak használta, az eme-
leti részre pedig a rhetorikát helyezték át, 173;Vl>en pedig az auditó-
rium elé tölgyfából  egy előcsarnokot emeltek. Az uj faépület  nemsokára 
lángok martaléka lett egy ott dolgozó asztalos-legénynek pipájából 



— 15 

elejtett tűz miatt. Ezen égésnél az Oratórium épen maradt. A most újra 
hevenyészett épület helyett már solidabb épület rakását kisérlették meg. 
A gymnasium iránt engesztelhetlen ellenséges indulattal viseltető Kái-
noki Ferenez főkirálybiró  1749-ben elhalálozván, helyét nem töltötték 
be, hanem Csik, Gyergyó és Kászonszék főtisztviselői  közmegegyezéssel 
elhatározták, hogy a pénzbirságból bejövő összeget, mely eddig a fő-
királybiróé volt, s melyet meggyőződésük szerint hasznosabbra nem for-
díthatnak, mint az ifjúság  nevelése, — arra használják fel,  hogy a fa-
iskola helyébe egy szilárd középületet emeljenek. Ily értelemben ter-
jesztettek Mária Teréziához kérést, ki megengedte, hogy a fennemlitett 
pénzekből 50') magyar frtot  e czélra felhasználhassanak.  Csik-Gyergyó 
és Kászonszék lakói, gyermekeik nevelésének ezen eszközét hévvel ka-
rolták fel  és áldozatot hoztak ezért. Maga a szerzet tartománya is szor-
gosan utánna látott, és az 1754-ben tartott synodusában Bemard János 
atyát bizta meg az éptittetés ügyének előbbrevitelével. Még azon évben 
a kőalap az iskolaépülettel szemben a földből  kiemelkedett és szeren-
csésen tovább is folyt  volna az épités, ha mindenkinek egyenlő buzgó-
sága lesz vala; azonban fenn  kellett akadnia, mert a gymnasium kurá-
tora Lázár Imre az újonnan kinevezett főkirálybirónak,  Haller Pálnak 
kölcsönözte rövid időre, az építésre szánt pénzt, ki 30 egész évig tar-
totta magánál e kölcsönösszeget és igy minden eddigi fáradság  füst-
be ment. 

Bocskor János számadási naplójában, ki 1751-től kezdődőleg volt 
gondnok, ezen ügyre vonatkozólag következők olvashatók: 

„Méltóságos Haller Pál úr eő Exciája számára vitt volt ki 
Fejéregyházára Lázár Imre ur kezibe ex llhen. 1000 flor.  Restat 
520. x. 15., melyből beadott volt Lázár Imre Rhe. 50. Veress 
Gábor által vetett 00 000 tégláért 70 Rhenes frt.  15 denar ; a tég-
laégető kemenczéért fizetett  Lázár Antal ur 7 rhenes frtot;  a kő-
műveseknek az iskolák fundamentumáért  Ifi  rhenens frt  40 denar; 
a Pallérnak Fogarasi eő kegyelmének 21 rhenes frt;  a téglaégető 
portékáért, deszkáért, vasért: 2 rhenes frt  20 denar, a téglavető 
munkásoknak kiégetésért 7 rhenes frt  50 denar. Summa: 181 
rhenes frt  5 denar. Es igy marad M. Haller Pál ur Eő Excája 
Rhe. restantibus 345 X 1 0 mely teszen flor.  ung. 412 fi.  20. En-
nek interesse ab A- 1753. ad 1-ain Januarii 1703 summa 222 Hor. 
57. ugyanezen 1000 Rhe. forintba  100 Rhe. forint  nincsen assig-
nalva senkire is, me'y teszen H. 120. 
Az építkezésekhez számitható még ezen időszakban a templomtól 

az iskoláig vezető 117 méter bosszú, kőlábakkal ellátott fedett  folyosó 
teljes restauratioja, melynek épitése 1741-ben augusztus hóban Potyó 
Bonaventura seminariumi regens és rhetorika tanár és Kun László syn-
taxis tanár gondossága folytán,  jórészt Csató Elek szerzetes atya mun-
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kajával s a helybeli nemesség segélyével eszközöltetett, nemcsak a ta-
nulóknak, hanem a helybeli lakosoknak is nagy kényelmére.*)' 

Az 1651-(lik évben megkezdett uj iskolaépítés ügye megakadván, 
a tanuló ifjúság  kénytelen volt a régit használni, ez pedig annyira czél-
szerütlennek bizonyult, hogy Péterfti  Márton provinciális elkerülhetet-
lennek látta a guberniumhoz felírni  ez ügyben, honnan B. Prcis Ferencz 
helytartó 1777. márcz. 18-dikán kérdést intéz a provinczialishoz, hogy 
miképen állnak a gymnasium ügyei? vizsgálja meg és értesitse, hogyan 
lehetne az összeomlással fenyegető  romokon segíteni, elrendeli, hogy 
a királyi helytartótanácsnak terjessze fel  az épület állapotát, az iskola-
könyvek hiányát és a Haller Pál által hajdan kölcsön vett adósságot. 

A székely nép figyelembe  véve, hogy a mostani épület nemcsak 
roskadozó állapotban van, hanem a tanulók számához mérve kicsiny is; 
más részről az eddigiek után okulva azon, hogy a faépület  a tűzvész 
esélyeinek nagyon ki van téve, 1790-ben közös egyetértéssel egy uj, az 
igényeknek megfelelő  tágas kőépület emelésére határozta el magát. 
Az építéshez hozzájárult ugyan a királyi gubernium és a seminarium is, 
de a vallásos kegyelet és oktatás iránti nemes érdeklődésnek, melytől 
indíttatva oly sok áldozatot hozott a nevelés magasztos ügyének az el-
szegényedett nép, megragadó példáját adta a csiki székelység, midőn az 
építésből az oroszlán részt magára vállalta és tetemes költségén kivül 
saját kézi munkája és fáradsága  hozzájárulásával építette fel  az uj, eme-
letes, kő iskolaépületet, mely még ma is fennáll.  Az épités, melyet a 
katonai tisztviselők vezettek, a seminariumhoz folytatólagosan  emeltetett, 
a földszinti  rész boltozatos, mi erősebbé tette az épületet, de a tan-szo-
bák czéiszerüségének hátrányára. Az anyagot az egyes falvakra  rótták 
ki. Erre vonatkozólag adjuk át a szót a szent-ferencrendiek  „História 
Domus"-ának : 

1780-dik évi junius 17-én vette kezdetét az újra épi-
/ tendő iskolának szükséges anyagkészletei összehordása Csik-

Somlyóra. Junius 30-án a mész beoltatott az iskola udvarán, Ju-
lius 25-kén az iskola szeglet köve az alapba letétetett Péterffi  Jó-
sef  építész által, szokott vallásos szertartással (Jsik-Somlyói lelkész 
főtiszt:  Kovács János úr által a szerzetes Atyák jelenlétében, kik 
ez idő szerént ezek voltak, Provinciális Domokos Kázmér, szerze-
tes házfőnök  líaphain Lukács Atya, Diffinitor  és bölcsészeti lector 
Péterfi  Ilumilis Atya, szerzet főnöki  titkár Sárosi Cherubin Atya, 
költészet- és szónoklat-tanár Bocskor Ádám Atya, Syntaxis és 

*) A krónikás megjegyzéséből kitűnik, hogy a helybeli község la-
kosai nem a legjobb indulattal viseltettek a szerzet és iskola iránt, mi-
dőn igy ír: „ad coramoditatem incolarum, horuni(jue a potiore male de 
nobis et scholis nostris meritorum-" 
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gramraatiea-tanár Szentes Reginald Atya, principia-tanár Tima 
Balthazár Atya, Elemi osztályok tanítója Csató Ambrus Atya, 
csik-somlyói kántor-tanitó Petres Mátyás. Ezeken kivtil még nagy-
számú nép volt összegyülekezve az alapkőnek ünnepélyes le-
tételére." 

Következik az épitésre szükséges Anyagmennyiségeknek arány-
lagos kiosztása ily renddel. 

1-ör 1000 köböl mész, 150 ölnyi követ beszolgáltatnak a kö-
vetkezők: Sz.-Domokosra esik katona részen lévőkre 17 köböl, po-
litikai részen lévőkre 4 köböl, Sz.-Tamáson kat. részen lévőkre 10, 
polit. részen lévőkre 4, Jenőfalván  kat. rész. 11, pol. rész. 2, Karcz-
falván  kat. rész. G. pol. rész. 2, Szt.-Mibályon kat. rész. 10, pol. 
rész. 5, Szépvizen kat. rész. 14, pol. 4, Szt.-Miklóson kat. rész. 
11V2, pol- 3V2- Göröcsfalyán  kat. rész. d l / i } pol. l 3 / 4 , Vacsárcsi-
ban kat. rész. 7, pol. 3, Borzsovában kat rész. 8'/2, pol. IV21 l'ci-
nén kat. rész. 8, pol. 4. 

2-or Mészégetésre, a mi az iskola udvarán fog  megtörténni 
szükségeltetik 100 ül tűzifa  és ezt beszolgáltatják ilyen arányban: 
Menaságon kat. rész. 251/2, pol. 6V2, Szt.-Györgyön a kat. rész. 
22 ölet, a pol. 10 ölet, Bánkfalván  a kat. rész. 27, pol. 9 ölet. 

3-or Kívántatik 225 öl kőfalak  építésére, mit aránylagosan 
megbordanak belybe: Sz. Márton kat. rész. 18 ölet, pol. rész. 16 
ölet, Kozmás kat. rés. 30, pol. 11, Tusnád kat. rész 47, pol. 11, 
Lázárfalva  pol. rész. 9, Verebes pol. rész. 10, Sz.-Simon kat. rész. 
30, pol. rész. 10, Csekefalva  kat. rész. 15, pol. rész. 9. 

4-er 8804 köbül fövényből  meg boz Sz.-Királyról a kat. rész. 
1444, a pol. 741, Sz-Imréről a kat. r. 3420, pol. 1273, Csató-
szegből a kat. rész. 1558, pol. 3G8. 

5-ör 100 szál deszkából és 1000 szál léczből a Madarasi kat. 
rész. 700 szál léczet, 70 szál deszkát, a pol. rész. 300 szál léezet, 
30 szál deszkát. 

6-or 4 öles gerenda ős szarufa  kell 200 szál, ebből a Dán-
falvi  kat. rész. adnak 175 szálat, a pol. rész. 25. 

7-er Másféle  vékonyabb faragott  fa  Bakosról a kat. rész. 175 
szálat, a pol. rész. 25. 

8-or Csicsó és Mádéfalva  Taploczáról Somlyóra szállít 35,000 
téglát, — ezen kívül mind két küzünség adni fog  8 ölnyi bosszú 
90 szál gerendafát.  Madaras és Dánfalva  9 ölnyi bosszú 50 szál 
gerendát és 100 padlózatnak való deszkát kat. rész. 52, pol. rész. 48. 

9 er 48 vastagszál Cserefát  32 szálat <> ölest, 1(5 szálat 7 
ölest adja Kászon-Ujfalu  kat. rész. 39 szálat, pol. 9. 

10-er A mésznek kiégetésére Pálfalva  küld kat.r ész. 43 em-
bert, pol. 9. 

2 
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11-er Megkívántatik a kőmivesek mellé 1082 napszám. Eb-
ből Kászon-Jakabfal  vára esik kat. rész. 84, pol. 11, Kászon-Im-
pérre kat. rész. 87, pol. 29, Kászon-Altizre kat. rész. 76, pol. 14, 
Kászon-Feltizre kat. rész. 10:5, pol. 26, Taploezára kat. rész. 103, 
pol. 39, Várdotfalvára  kat. rész. 26, pol. 11, Csobotfalvára  kat. 
rész. 32, pol. 5, Csomortányra kat. rész. 25, pol. 12, Szeredára 
kat. rész. 78, pol. 3, Zsögödre kat. rész. 75, pol. 25, Sz.-Lélekre 
s Fitódra kat. rész. 57, pol. 11, Mindszentre kat. rész. 113, 
pol. rész. 26, 

Gyergyó összesen adott 1000 szál deszkát. 
Minden szükséges Anyag-készleteknek gyors összehordása és 

a munkálatoknak megkezdése junius havában történvén — az 
egész nyáron át szorgalmatossan folytattatott  és annyira haladott, 
hogy ősszel az egész épület készen állott és benne a tanítást meg 
lehetett kezdeni. 
Az uj épületre GistlÁd ám elemiiskolai-tanitó verset is irt, mely sajnos 

nem maradt fenn. 
Ezen uj iskolaépületen dolgozó asztalosok gondatlansága miatt a 

régi rhetoricai terem a seminaristák muzeumával együtt, valamint a 
szinház, melynek használata 2 év előtt betiltatott volt, — leégett októ -
ber 18-dikán. 

Az újonnan emelt iskola végéhez hozzácsatolva épült a seminarium 
5 öl hosszúságban Péterfti  József  épitész vezetése alatt. Az alapot má-
ns 9-én kezdették ásni, néhány nap múlva letették a szegletkövet s az 
építést kizárólag a seminarium költségén folytatták  egész nyáron át. 
Május 1-én Kliesch Nepomuk fráter  a szerzet nyomdásza az osztrák ház 
czimerét a kétfejű  sast az uj iskola homlokzatára ráfestette,  Mária Te-
rézia ás II. József  uralkodókra vonatkozó feliratot  festvén  alája. Nov. 
12-én a tanuló ifjúság  a szünidő végeztével a Mária Therézia és II. 
.József  uralkodók hozzájárulásával épült uj gymnasiumba nagy számban 
begyül és azt megfelelő  ünnepélyességgel elfoglalja.  Gistl Ádám atya dics 
beszédet tartott Mária Therézia és II. József  uralkodók tiszteletére. 
Jelen voltak ez ünnepélyen Martini József  az első székely ezrednek ez-
redese, Ilubert százados, Gyarmati József  nyugalmazott százados, Guz-
many András harminczados, szentmihályi Sándor Gáspár; ezeken kivül 
a vidéki papságból számosan, a szerzet összes tagjai, a vidéki lakosok 
nagy sokasága. Rafain  Lukács házfőnök  és az iskolák praefectusa  az 
ezen évben kiadott Norma Regiát az iskolában nyilvánosan, megfelelő 
ünnepélyességgel átadta a 4 tanár szerzetesnek. Ezen évben a major és 
minor parva osztály szünetelt. Az épités késleltette az iskola megnyi-
tását november 12-ig. 1782. január 6-ikán a vízkereszt ünnep alkalmából 
Tima Boldizsár atya két szerzetes kíséretében és az egész tanuló ifjú-
ság jelenlétében az uj iskolát egyházi szertartások szerint megáldotta. 



Az iskola szükségeinek fedezéséhez  és a javitási költségekhez ezentúl 
már a kincstár is hozzájárul. 1785-ben a helybeli parochiától .'5 év előtt 
kölcsönzött téglák árába 15 rh. frtot,  az iskola javításokra 80 frt  52 
krt utalt utal ki a gubernium a gyimesi harminczad hivatalnál. Ily mó-
don utalványoztatott ki a gymnasiumi javításokra 1791-bcn 76 frt  1798-
ban 40 frt,  1800-ban 108 frt.  Érdekes az, hogy midőn a gymn. igaz-
gató a csiksomlyói konventben nyomatott iskolai nyomtatványokra 12 
frtot  kér, azon megjegyzéssel utalja ki a gubernium a tanulmányi alap-
ból, hogy a készíttetett nyomtatványok 50 évre is elegendők, küldje te-
hát azoknak felét  az igazgató a kantai gymnasiumnak, melynek szintén 
nincs semmi alapja a kiadások fedezésére. 

A fáradhatatlan  buzgóság és áldozatkészség, melyet a csiki szé-
kelyek ezen század építkezéseinél kitüntettek, ékesen szóló bizonyítéka 
a művelődésben való haladás utáni törekvésnek, mely törekvés már 
maga is előhaladott fokú  műveltséget tételez fel.  A csiksomlyói gymnasium 
ugy tanerők, mind a tanrendszer és az elért siker tekintetében bátran 
kiállotta a versenyt Erdély többi katholikus iskoláival. E tekintetben 
szerencsés volt Csikszék, mert míg a XVII. század közepén kiűzött 
jezsuitákkal egész Erdélyben megszakadt a kath. gymn. oktatás egy 
fél  századra, mignem báró Apor István kincstárnok visszatelepítette őket 
1694-ben Brassóba, 1698-ban Fehérvárra, 1699-ben Szebenbe, 1705-ben 
Maros-Vásárhelyre és ugyanezen időtájt Székely-Udvarhelyre, mikor 
aztán egy uj, családilag már műveltebb generatio nevelésében a kezdet nehéz-
ségeivel kellett megküzdeniük — addig Csikszéknek törhetetlen vallási érzü-
letéhez hozzá nem férő  vallási villongásoktól ment kebelében, a XVII. 
század közepe óta szakadatlanul fennállott  a gymnasiumi oktatás és ez 
által fejlődése,  izmozodása biztosítva volt. 

A tanrendszer itt is a jezsuiták által követett Ratio studiorum 
alapján épült fel,  csakhogy a sz. ferenezrendi  szerzetes tanárok az egyes 
studiumokat saját külön Ízlésük szerinti formába  öntötték és szabad-
tevékenységük nem levén korlátozva, nagy tér nyilt az egyéni képesség 
érvényesítésére. A jezsuiták által elfogadott  Sturm rendszer szerint itt 
is a formális  képzés volt a fő;  a tanároktól hátra hagyott művekben 
gyönyörködve látjuk, miképen praecellál bennük az „ars" és „stylus-1; 
oktatás rendszerükben is ugy itt, mint a jezsuitáknál a vallásoság eme-
lése volt a főczél,  csakhogy mig Erdély többi kath. iskolái, vegyes val-
lású helységekben levén, azonban a felekezetekkel  való küzdelem a vitázó 
irányt fejlesztette,  addig itt a nyugodt körülmények között a mély vallásos 
érzelem gyökerezett meg. Egyben pedig különleges volt az összes 
gymnasiumok közt: egy gymnasium sem állott oly távol az akkor álta-
lános — különben minden hazafiatlanságtól  ment — cosmopolita eszmék-
től, sehol nem ápoltatott s nem fejlődött  ki annyira a nemzeties érzés, 
mint Csik-Somlyón. Ez érzik ki még a különleges vallási gyakorlataik-

2* 
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bél is, minő a „Mária Társulat" működése, melyről más helyen lesz 
szó; ezt edzették a csiki székelyek által e században gyűlölt császári 
katonai sanyargatások, melyekben ők nemzeti jogaik csorbítását látták ; ezt 
örökölték székely származású tanáraiktól is. 

A rhetorika és poézis 1726-ban visszaállíttatván, az igy ismét 
teljessé vált gymnasiumnak nagy előnyére volt, hogy 1730-ban felállí-
totta a Mária Társulatatot, mely a mellett, hogy a vallásos oktatást 
emelte, a különböző osztályú tanulók egy társulatba való tartozása által, 
az összetartást, egymás iránti barátságos érzületet ápolta, még hozzá 
nemes versenyre tüzelte, s az egyhangú iskolai életbe kellemes élénk-
séget hozott be. 

A tanári testület közös tanácskozás utján iparkodott az iskola 
ügyein lendíteni; hogy mily irány képezte gondosságuk tárgyát kitűnik 
a XVIII. század negyvenes éveiben a tanári testület által a szerzet 
provinciálisa elé orvoslás végett terjesztett következő nehézményQkből. 

Nagyontisztelendő  P- Provinciális  úr! 
Minekutánna az ifjúságnak  helyes nevelését a hasznos mű-

vészetek elsajátításában, a vallásosság és tudományokban való 
előhaladásban a keresztény vallás követeli, az egyház gyarapodása 
kívánja, a közjó elengedhetetlen feltételül  tiizi ki, s a vallásos 
buzgóság erre vágyik, mit azonban az elöljárók és tanárok gondos-
kodása, felügyelete  és fegyelmezése  nélkül az iskolák el nem 
érhetnek, a mi szerény ítéletünk szerint czélszerünek véltük 
Nagyontisztelendő Atyaságod atyai gondossága és betekintése elé 
terjeszteni az iskola körül fölmerült  következő nehézményeket. 

Először. Minthogy ezen diszes Congregatio magasztos ünne-
pélyének: „ B o l d o g a s s z o n y s z e p l ő t l e n f o g a n t a t á s á -
nak" illő szokás szerint kellene megtörténnie, mind a két vecser-
nyén ünnepélyes körmenet tartandó az ifjúság  részvétele mellett; 
az iskolai törvények értelmében regggeli misén ugyan jelen kell 
lennie az ifjúságnak,  a vecsernye megtartására azonban intézkedés 
nem történt, sőt reggel is a beharangozást követi a reggeli mise, 
melyre a tanuló ifjúság  kényelmesen alig tud megjelenni, részint 
minthogy sokan különféle  falvakban,  messze elszórva laknak, ré-
szint mivel szórakozás miatt későn érkeznek, néha el is kóbo-
rolnak. 

2-szor minthogy más gymnasiumokban is szokás az intézet 
védszentjét Ünnepélyes iskolai körmenettel meg Ünnepelni: ha ugy 
teszenék intézkedni a ftdő  Provinciális Urnák, hogy itt is az is-
kola védszentjei: Szent Katalin a rhetorok, Sz. Bonaventura a 
Syntaxisták, szent Gergely a kissebbek és szent Antal az egész 
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iskolai ifjúság  védszentjei, iskolai körmenettel (ami eddig nem tör-
tént) ünnepeltessenek. 

3-adszor. Ha ugy tetszenék a ftdő  Tartományi főnök  Urnák, 
óhajtandó volna, hogy a nagyobb ifjak  áhitatossága végett az ifjak 
ascensioját (Mária társaságba lépését) a Templomban rendelné cl, 
melyet máskor a Congrcgátio házában, a népnek csekély épülése 
mellett végeztünk. 

4-szcr. Minthogy tapasztalásból tudjuk, hogy az iskolai tan-
. jegyek és a Congregatio jegyei kiosztásánál sok visszaélés, pecsét-
hamisitás történik, kölcsönösen az elöljárók és tanárok eltávozása 
alkalmával; ezen s hasonló bajok elhárítására, és hogy a Congre-
gationak egy Csekély jövedelme legyen, kérjük a ftdő  Tartományi 
fönök  Urat, kegyeskedjék megengedni, hogy a tanjegyek adásá-
ban az egyformaság  eléressék, az osztályozás — más jól berende 
zett iskola mintájára -— a mikor csak szükséges, ki nyomattassék. 

5 ször. Minthogy szokásba jött azon nagy visszaélés, (és 
pedig az iskolai törvények ellenére) hogy sok tanuló jóval később 
jő be, a nélkül hogy a felsőbb  osztályba való léphetés meg tagad-
tassék, tanácsosnak tartottam meg kérni a ftdő  Tartományi főnö-
köt : kegyeskedjék egy és ugyanazon megváltozhatatlan szabály-
zatot el rendelni ezekre, názve, a kik itt a felsőbb  osztályokba nc 
bocsátassanak; ily módon lehet reményleni, hogy ezen nagy bot-
ránykő elhárítható lesz. 

6-szor. Miután azon rosz szokás lábrakapását tapasztaljuk, 
hogy restség vagy más ok miatt némely tanuló időközben is és 
rendjén kívül, az iskolának nem csekély kisebbítésével és kárával, 
az érdemjegyeiről bizonyítványt kér, sőt néha a megelőző évekről 
is követeli ezt magának. Mi ezen kellemetlen ragályos betegség-
nek elejét venni akarván, kérjük ennek megfontolását  és annak elren-
delését, hogy jövőre ezzel ellenkező szokás hozassék be. 

7-szer A gondolkodó fő  előtt feltűnő  nagy hiányon méltán 
okulva, a nélkül, hogy az elődöket vádolnók, felterjesztendőnek  tar-
tottuk, hogy mostanig nem volt semmi eljárási szabályzatunk, sem 
utasítás, hogy mikép kell az iskolát az utódoknak átadni, az ifjú-
ságot a tudományban közösön előbbre vinni, vagy az egyes isko-
lákban külön vagy a közös iskolai ügyekben egyöntetűen eljárni, 
vagy miképpen kelljen az uj tanárt az iskolai dolgokba bevezetni ; 
melyek egyenkint és egyetemesen okai voltak annyi éven át az 
újításoknak, kísérletezgetéseknek és a helyes eljárási módozatok — 
hogy ne mondjuk — felforgatásainak.  Mi nem is csoda, mikor 
mindenkinek minden előleges utasítás nélkül kellett eljárnia saját 
belátása szerint, azt pedig tudjuk, hogy az emberek mennyire 
különbözők. Azért kegyeskedjék a Tartományi Főnök ur egy ku-
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lön szabályzatot előírni a tanítás módszerére, vagy pedig nekünk 
meghagyni, hogy mi írjuk meg s a Tisztelendő Kapitulumnak meg-
erősítés végett küldjük meg. 

8-adszor. Tudjuk, hogy minden iskolánál bevett szokás beálli-
tani az úgynevezett Páter familiarist,  a különféle  szolgálatok telje-
sítésére és pedig az egész iskolai évre, a kik, minthogy szegény, 
de a többinél tehetségesebb fiukból  szokták választani, ezen szol-
gálatuk után tisztességes ruházatot is kapnak. Kisebbik iskolánk 
számára azonban, a mely többnyire bővelkedik oly ifjakban,  kik-
ről nem csak mi, hanem mások is tapasztalásból tudják, sőt n aga 
a tanító ur is igazolja, hogy a legtöbb esetben nem eléggé alkal-
mas ez az eljárás, mert szokásba jött és csalhatatlan tapasztalat 
bizonyítja, hogy a szolgálatra felvettek  fiuk,  noha nagyon szegé-
nyek és ez előtt jó reményűek voltak, mindazonáltal mihelyest 
felöltöztettek  s a piszokból és porból kiemelkedtek, ott hagyták a 
mi iskoláinkat, s vagy kóborlók lesznek, vagy más helyre menve, 
későbben a mi iskoláinknak gyűlölői és kisebbitöi lesznek. Állitas-
sék be tehát, ha tetszik amaz iskolákba tiz hónapra 10 jóravaló 
itju, kik egyenkint egy forintot  vagy többet vagy kevesebbet kap-
nak, a többi szolgálatra szánt pénzből, szereztessék be a fa,  s a 
megmaradó pénzösszegből, az iskolai kisebb szükségletek fedezésére 
gyűjtessék .egy alap, melybe évenkint legalább 20 frt  fog  bejőni. 

9-szer. Bizonyos, hogy a tudományokban való előhaladás semmi 
módon vagy nagyon nehezen szerezhető meg a hozzá szükséges 
könyvek nélkül, melyeknek nagy hiányában szenvedünk (ez vi-
lágos, napnál világosabb) ugy, hogy még a legszükségesebbek sem 
kaphatók, sem csekély áron az itt levő nyomdában elő nem ál-
líthatók. Azért alázatosan kérjük és esedezünk a ftdő  Tartományi 
Főnök úrhoz, kegyeskedjék megengedni és megrendelni, hogy leg-
alább ezeket a mi falunkban  szükséges kis iskolai könyveket nyom-
ják ki: A középső iskolának az Ortographiát. Variationes Syntac-
ticac. Significata  Grammatices a kis iskola számára: Suplementum 
Rudimentorum. A Tyrok részére a Márai-Társulat törvényeit. Ezek-
nek nyomtatása történhetik a Mária-Társulat költségeire, a mely 
szívesen felajálja. 

10-szer. Ismeretes dolog, hogy a Seminarium boldogemlékü 
ftdő  Alapitója mily rendeletet adott a seminariumi ifjak  befogadá-
sára nézve, hogy legyenek azok jók, méltók minden kétségen ki-
vül jó reményűek ; az alapító rokonai a megállapított rendben ve-
hetők fel  a végtelenig; mely okból az ő rokonai (némelyek jogo-
san, mások nem,) gyermekeikeiket, kik alig az első elemi osztályt 
végezték, hogy nyakukról a terhet lerázzák, a Seminariumnak a 
legnagyobb terhére ide hozzák ellátásra és követelik azt; minthogy 
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azonban az alapitónak nem az volt a szándóka, hogy bárkit is 
rokonai közül csupán csak eltartson: hanem csakis a méltókat, 
alkalmasakat, jóreményüekct, mely tulajdonok pedig épen ezekben 
az apró gyermekekben hiányzanak, azért ha a ftdő  Tartományi fő-
nök ur azt jónak látja, kegyeskedjék intézkedni, hogy az efféle 
hasonló törekvések elnyomassanak, s efféle  előítéletek szüntessenek 
meg, a Seminariumba egyszer s mindenkorra ne fogadtassanak  el 
kisebbek a nagyobbak rovására. 

A fennebbi  pontokra a Provinczialis a következő megjegyzé-
seket tette: 

Az I pontra: A határozat a tiszt. Házfőnök  Urnák meg-
klildetik. 

A II pontra: Az iskolai védszentek ünnepei tartassanak meg. 
A III pontra: A Mária Társulatba való belépés a templom-

ban történjék. 
A IV pontra: Ezt a pontot helybenhagyom. 
Az V pontra: Ennek az orvoslása a Professorok  kötelessége. 
A VI pontra: A tanjegyeket az érdem szerint kell osztogatni 

és az osztályozásba bejegyzendő az eltávozás ideje. 
A VII pontra: 0. 
A VIII pontra: A Paterfamíliások  számára és a fára  a ki-

sebb iskolában a szegény tanulóktól két garasnál több nem sze-
dendő. Egyéb iránt állítsák be azokat a régi szokás szerint a 
Prefektusok  tudtával. — Ilyen gazdálkodás lehetséges-e vagy sem? 
Az Ottani iskolákba járó ifjúság  szülői nagyon-nagyon szegények, 
honnan adjanak 5 garast s ha adnak, ki fog  a fölött  intézkedni, s 
egyéb haszonra fordítani? 

A IX pontra: Meg történhetik és végre hajtható csak a 
nyomda kifizettessék. 

A X pontra: Kövessék az alapító Szándékát. 
A Difi  ni tórium megbizásából: 

F.  Frasnius  Menti  s. k. 
a tartomány titkára. 

Tanácskozás után készitsenek Endcs Tek. Úrral kérvényeket a 
Nemes Csik, Gyergyó Kászon székekhez az iskola épületek javítására. 
A XVIII. század a megelőzőtől örökölt rendszert már nem tartotta 

kielégítőnek, azért a Molindes jezsuita rendfőnök  által 1735. október 
18-ról kiadott „Instructio privata scu Typus cursus annui" czimü mód-
szeres utasításait VI. Károly „Ueber die Ordnung und Einrichtung der 
Schulén" czimü 1735. november 10 án kiadott pátensében a hazánk je-
zsuita kézen levő gymnasiumaira is érvényesítette. A jezsuita gymna-
siumoknak ezen lassankint Erdélybe is behozott haladásával szemben a 
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legkeletibb részen fekvő  csik-somlyói gymnasium sz. ferenczrendi  tanárai 
sem voltak tétlenek. 

Fennebb láttuk a tanórák részéről felterjesztett  nebézményeket ; 
ennek folyományakép  ugy a vallási gyakorlatokra, mint a tanrendszerre 
nézve 1751-ben egy szabályzatot küldött meg a szent ferenezrendiek 
provinezialisa a csiksomlyói gymnasium számára ezen czim alatt: „An-
notationes ex congregationis et scholarum parte, sive Norma quatenus 
Congregatio et publicae scholarum Devotiones in nostris Lyccis institui 
consveta sint, nec non qualiter literaram studia instituuntur. Ex nian-
dato Admodum Rdi Patris Joachimi Botár Anno 1751 in panctis exlii-
bita, ac a Venerabili Deffinitorio  revisa, et se<|uenti modo exhibita." Az 
első rész a „Mária Társulat" működésére vonatkozik, a második rész a 
tananyagot, tankönyveket és tanmenetet adja ; mindkét részt később a 
maga helyére beosztva fogjuk  látni. 

A tanügy haladására, a művelődésnek a békés viszonyok közt 
megindult emelkedésére nagy csapást mért Csikban a nemes székely 
népnek ősi alkotmányos szabadsága ellen intézett támadás : a katonás-
kodásra való erőszakos kényszerítés, mi 1764-ben a madéfalvi  brutális 
leveretésre (SICULICIDIUM) vezetett. A tanuló ifjúságból  az alkalmasok 
fegyver  alá szóllittattak, az iskolák végeztével pedig az ifjak  valamely 
pályára csak ugy léphettek, ha sikerült erre engedélyt nyerniük. E miatt 
a székely szülők visszatartották gyermekeiket a biztos jövőt nem nyújtó 
iskoláztatástól. Sőt annyira ment a katonai hatóság erőszakossága, hogy 
csak különleges írásbeli engedély mellett -mehetett a csiki székely ifjú 
az iskolába, mi miatt a tanulók 1783-iki 400 létszáma a következő 
tanév végén H l-re. apadt le! A katonai zaklatásokra a megfelelő  czim 
alatt tüzetesebben rátérünk. 



III. 

Mária Terézia tanügyi rendeleteinek kiadásától 
II. József  intézkedéseinek visszavonásáig 

1773-1790. 
Az oktatás ügy Mária Teréziáig az állami gondoskodásnak csak 

mostoha gyermeke volt. E kegyes királynő törekvése az egységes tan-
rendszer behozatalát illetőleg, egész birodalmában, bölcsesége a különböző 
tanrendszerek legczélszerübbjének kiválasztásában, áldozatkészsége és királyi 
bőkezűsége az oktatás- és nevelésügy érdekében, korszakot alkotott 
Magyarország neveléstörténetében. 

Még mielőtt Magyarországon az oktatás ujabb rendszerének alapját 
megvető ,.liatio Educationis" megalkottatott volna a béesí egyetemi és 
középiskolai tanrendszernek behozatala rendeltetett el Erdélyben. A 
csiksomlyói gymnasiumhoz a következő királyi leirat mellett küldetett 
meg az uj tanterv : 

() császári és apostoli kir. Felségének, Ausztria Főherczegének, 
Erdély Nagyfejedehnének,  a Székelyek Grófjának,  legkegyelmesebb 
Úrnőnknek Nevében. 

Tisztelendő és általunk becsülendő szerzetes Atyák, IJdvöt 
és apostoli kegyelmünk biztosítását ! Ő Felsége az alattvalói iránti 
veleszületett hajlamai- és gyöngédségénél fogva,  sok gondjai köze-
pette, nem kevés figyelmet  fordit  az ifjúság  nevelésére, és a f.  é. 
apr. 18-án kelt kegyelmes királyi leirat erejénél fogva,  a tanuló 
ifjúság  oktatásának és az előadandó tudományoknak rendszerét, 
mely a bécsi egyetemre, miként a tapasztalat bizonyitja, ohajtott 
eredménynycl hozatott be, — idecsatolva a nevezett egyetemen az 
előadásra használt könyvek jegyzékét is, ezen királyi gubernium-
nak azon határozott parancsát méltóztatott megküldeni, hogy ezen 
tanitási rendszer az erdélyi nagyfejedelemség  katholikus iskoláiba 
is a következő tanév elején behozassék és jövőre fenntartassék. 

Ezen 0 legkegyelmesebb Fölségének az ifjúság  üdvére kiadott 
rendelete azon meghagyássa küldetik meg Uraságtoknak, hogy az 
ifjúság  nevelésében és tanításában tanúsított eddigi buzgóságuk 
szerint, ezen a gyakorlat által már jónak bizonyult rendszert 
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karolják fúl,  s a mennyiben lehetséges a legközelebbi tanév elején 
behozni és magukot ahoz tartani el ne mulasszák. így csele-
kedvén. 

Az erdélyi nagy Fejedelemség kir. Guberniumátél. 
N.-Szeben, 1773. jul. 6. A Gubernátor távollétében. 

Coml  János  gróf. 

Az itt hivatolt tanrendszerből mellőzve az egyetemi oktatásra 
vonatkozókat, csakis a gymnasiumra kiadott rendszert fogom  közölni a 
tanmenet rovatában. 

A fennti  rendelet különösen a tankönyvek és német nyelvre vonat-
kozó részének minden átmeneti intézkedés nélküli teljesítése nagy 
nehézségekbe ütközött ; belátta ezt a királynő is, azért 1773. szept 
7-dikéről az erdélyi Guberniumtól Bethlen Miklós megküldi a csik-
somlyói tanitó szerzetes atyákhoz a Fölségnek Bécsben, 1773. augusztus 
18-án kelt, ide vonatkozó rendeletét, melyben az egyetem számára 
Kolozsvárit könyvek nyomatását rendeli el, valamint azt is, hogy a 
gymnasiumban a küldött könyvek, mint segédkönyvek használandók ; a 
németnyelv megtanulására ugy a tanárok, mint a tanulók rászoritandók. 

Az 1775. márczius 23-dikán kiadott rendeletében Mária Terézia a 
tanügy érdekében fontos  intézkedéseket tesz. Mellőzve az I. pontot, 
mely a nemzeti iskolákról intézkedvén az Ausztria tartományaiban fenn-
álló „Norma" szerint rendezi be az erdélyi iskolákat, továbbá a III. pon-
tot, melyben a papnöveldékről és az elaggott papokról gondoskodik, a 
II. pont igy szól: 

„Az egyetem, — gymnasiumok — és latin iskolákra nézve 
általában. Azokhoz, miket a kolozsvári egyetem állapotára, továbbá 
a tanárok számára, azoknak tanítására és tanítási módszerére 
vonatkozólag, már a mult évi julius 16-án kiadott rendeletben, 
valamint az augusztus 30-án hozzátok (gubernium) küldött intéz-
kedésekben eléggé megmagyaráztunk, ez alkalommal nem szükség 
semmit mást hozzátennem, mint hogy a felsőbb  tanulmányok ta-
nárainak hatalmat adunk, a más akadémiák példájára, évenkint 
rector magnificust  választani. 

Hat gymnasiumot, melyek az eltörölt jezsuitákéi voltak, 
valamint azokat, melyek Medgyesen és Beszterczén a kegyesrendiek 
vezetése alatt állanak, a jelenlegi állásban meghagyjuk mindaddig, 
mig a tanulmányi alapnak általatok előirányzott gyarapításáról és 
javadalmazásáról elléggé gondoskodva lesz. 

Akarjuk hogy a sz. ferenczrendi  szerzetesek is azon helyeken, 
melyeket Ti az értesitéseitekhez csatolt kimutatásban megjelöltetek, 
a latin iskolákat tovább vezessék, azon meghagyással, hogy mind 
a tanrendszerre, mind a tankönyvekre nézve a gymnasiumokhoz 
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alkalmazkodjanak, kíilünösen pedig Kantában ós Csík Somlyón, 
hová a tanuló ifjúság  nagyobb számban özönlik, a poesisen és rheto-
rikán németül tudó tanárokat alkalmazzanak, kik a megelőző 
iskolákban a német nyelvet elsajátított növendékeket a fogalma-
zásban és ékesszollásban gyakorolhassák, mert kegyes szándékunk 
oda czéloz, hogy miután a német iskolák a „Norma" rendszerében 
felállíttattak,  senki a gymnasiumba fel  ne vétessék, ki németül 
nem tud, vagy legalább azon időben, mikor a latin iskolát láto-
gatja, ennek megtanulására nem iparkodik." 

Ugyan itt még a tankönyvekről is intézkedik. 
A IV. pontban, tekintve, hogy a kir. Gubernium, mely sok és 

sürgős ügyekkel van elfoglalva,  állandóan és gyors készséggel nem 
tudna ez ügygyei foglalkozni,  más részről pedig ha a többi örökös tar-
tományok módjára egy külön Commissio alakíttatnék a Gubernium tagjai 
más ügyektől elvonatnának, elrendeli a királynő, hogy egy, a gróf  Beth-
len Miklós kir. kincstárnok elnöksége alatt alakult bizottság, minden a 
latin és német iskolákra vonatkozó rendeletet megvizsgáljon, a triviális 
iskolai ügyekben — meghiva felügyelőül  P. Grief  normaliskola igazgatót, 
— minden ügy jegyzőkönyvbe vezettessék. 

Figyelembe véve, hogy a tanárok legnagyobb része egyházi, ckkép 
rendelkezik a királynő: 

„Az általunk őszintén kegyelt hívünket Főtisztelendő és 
Méltóságos Gróf  Kolonics erdélyi püspököt, kinek tudományáról 
és buzgóságáról meg vagyunk győződve, az egyetemnek, semina-
riumoknak, gymnasiumoknak és minden latin vagy triviális isko-
lának legfőbb  protectorává kinevezzük Kinek azután minden, a 
tanügy állapotára vonatkozó előterjesztések a kerületekben e czélra 
megbízottak által beküldendők azon czélból, hogy a miket a „Norma* 
által előirt szabályoktól eltérőnek talál, közvetlen kijavítsa, s egyes 
esetben a kerületi hatóságok utján intézkedjék; ha pedig további 
határozat vagy szándékunknak bővebb magyarázata kívántatnék 
a megfelelő  előterjesztések a fenn  nevezett bizottság elnökéhez 
teendők át.tt 

A kolozsvári egyetem igazgatóságát és főfelügyeletét,  melyet, régebb 
a jezsuiták gyakoroltak és 1774julius 16 án Bánffi  Dénes grófra  ruhá-
zott, továbbra is nevezettnél megtartotta; a gynasiumok és más latin isko-
lákra nézve a püspök a felügyeletet  a helybeli parancsnokra bizza, azon 
meghagyással, hogy azoknak állapotáról vagy a netán felmerülő  akadá-
lyokról időről időre a főbb  tisztségeknek, vagy ha ezek nem volnának 
katholikusok, a hozzájok tartozó kerületi hatóságoknak jelentést tegyenek, 
melyeket a kir. gubernium figyelmeztet,  hogy évenkint legalább egyszer a 
gymnasiumokat látogassák meg, s a jelenlétükben tartandó vizsgálatokon 
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a tanárok buzgóságáról s az ifjúság  elhaladásáról tudomást szerezzenek, 
a tapasztalatokról pedig s főleg  a hiányok pótlásáról és javitandókról a 
püspöknek tegyék meg jelentéseiket. 

Ugyanezen pontban még a német iskolák felügyeletéről,  az éven-
kint kétszer adandó relatiokról, iskolalátogatásokról s a tanítók kikép-
zéséről intézkedik. 

Az erdélyi guberniumhoz küldött rendeletét ekkép végzi: 
„Ezen királyi rendeletet pedig fenn  nevezett bizottságnak tegyé 

tek át, melynek feladata  lesz az intézkedések végrehajtását seré-
nyen sürgetni, a további teendőket mihamarabb megvizsgálni, az 
akadályokról, melyeket egyik vagy másik pont körül tapasztal, 
nekünk közvetetlen jelentést tenni. Egyebekben pedig császári 
királyi kegyelmünkkel és kegyes fejedelmi  hajlandóságunkkal 
maradunk. 

Kelt fővárosunkban  Bécsben, 1775. márczius 23-dikán, ural-
kodásunknak 35-dik évében. 
A következő év april 11-én megküldetik a kir tanügyi bizottság-

nak szabályzata, mely szerint a gyninasiumban nyilvános vizsgálatok 
eszközlendők, dijak osztandók ki, a bizonyítványokat hogyan kell kiál-
litani, melyek a szünnapok s a felsőbb  osztályokba való felvétel  mely 
feltétekhez  van kötve. Ezen szabályzatnak a vizsgálatra vonatkozó 
része még e tanév végén érvényesítendő, s végrehajtásával Csikban a 
kir. tanügyi bizottság által kinevezendő tisztviselő lesz megbízva, kinek 
kötelessége lesz év végén az idevonatkozó jelentéseit a kir. tanügyi bi-
zottsághoz megküldeni. 

A most idézett rendelet szerint: 

1) A vizsgák nyilvánosak, a tavaszi vizsga húsvét után kezdő 
dik, az őszi vizsga az őszi szünidő előtt szeptember 19-dikén. 

2) Ezen vizsgálatok alkalmából összeállítják a tanárok az 
egész félévi  tananyag jegyzékét; az iskolai írásbeli dolgozatokat 
bemutatják, az érdémsorozatot elkészítik. 

3) Az érdémsorozat három féle  jegyből áll, 1-sőt a legjobb 
előmenetett tanúsító, a 2-dikot a középszerű, a 3-dikot a csekély 
lehetségii tanulók kapják. Ezen jegyeket a tanulók nyerik az 
erkölcsi magaviseletből, a tanulmányi előmenetelből, tehetség- és 
szorgalomból; mind ezek egy könyvbe vezetendők. 

4) A tanárok a tanjegyek adásában legyenek részrehajlatlanok, 
igazságosak. Az érdémsorozat adásánál tekintettel legyenek az 
összes tárgyakra, nehogy például j e l e s sorozatot kapjon az, ki 
nagy emlékező tehetsége folytán  a földrajzból  és történelemből 
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jeles tanjegyet kapott, de más iskolai kötelességeit elhanyagolta, 
vagy a jeles tehetségű, de rosz magaviseletű tanuló jó érdéinso-
rozatot kapjon, hanem figyelembe  veendő ugy erkölcsi viselete, 
mind a tantárgyakban való előhaladása. 

ö) A cs k. főigazgató  elnököl a vizsgálatokon, de mert minde-
nütt nem jelenhet meg, az egyes kerületekbe a tanügyi bizottság 
vizsgáló elnökököt nevez ki, a kinek joga van a tananyag szerinti 
kérdéseket feladni.  Miután a vizsgálatok nyilvánosak, meghi-
vandók ezekre a parochusok, előljárok, szülők, rokonok; jogában 
áll bárkinek megjelenni. 

6) Ha a vizsgálati elnöknek vagy igazgatónak kifogása  van 
a tanár által adott tanjegy ellen, a vizsgálat után tartandó tanács-
kozáson megállapodásra jutnak, azért a vizsga utáni nap szünidő. 
Vizsga után az igazgatónál őrzött anyakönyvbe a tanjegyeket be-
vezetik, melyet a vizsga elnöke és igazgató felterjeszt  a cs. k. 
tanügyi bizottság igazgatóságának. 

7) Ezen alkalommal a vizsgáló bizottság elnöke a rendeletek ér-
telmében a gymn igazgatójával mogállapodik, hogy tehetség hiánya, 
vagy más ok miatt, mely tanulókat zárnak ki az iskolából, kik is-
mételjenek vagy kiket lehet felsőbb  osztályba bocsátani. A kizá-
rásra Ítéltek szülői megidézendők és magánosan figyelmeztessenek, 
hogy gyermekeiket az iskolából vegyék ki és igy előzzék meg a 
nyilvános kizárást. Kétszer ugyanazon osztályt ismételni nem le-
het. Ugy az ismétlőknek, mind a baladóknak, tanév végén tudomá-
sára kell hozni az idevonatkozó határozatot és ezen aj jövő tanév 
elején változtatni nem lehet. 

8) A vizsgára kiküldött elnök oly helyen, hol több gymna-
sium van, vagy más körülmények miatt is a vizsgálatra fenn  ki-
tűzött időn változtathat A vizsga délelőtt 9-től 12 óráig, délután 
3-tól 6 óráig tart, minden napra egy osztály jusson, a húsvéti vizs-
gálatok után mindjárt kezdődnek az előadások. 

9) A húsvéti vizsgálatok végeztével a tanulók tanárok és 
rokonok az érdemsorozatok ünnepélyes felolvasására  egybegyűlnek, 
hol a vizsgálati elnök előtt minden tanár saját osztálya érdemso-
rozatát felolvassa,  maga részéről előrebocsátva egy rövid bevezetést, 
a felolvasás  után pedig 2 tanulóval rövid hálabeszédet mondat, 
melyet az első és másod osztályosok németnyelven, a többiek la-
tinnyelven tartanak. 

10) Az őszi vizsgálatok végeztével szeptember 20 dikán, mi-
kor már a havonkinti gyónás is cl van végezve, délelőtt ünnepé-
lyes hálaadó istentisztelet van, délután az érdemsorozat; az ér-
demsorozatban legelőre jönnek azok, kik legjobb haladást tanúsítot-
tak, azután a többi érdem szerint. Ekkor osztatnak ki a jutalmak is. 
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11) A jutalmak odaítélésénél nomcsak egy-két tárgyban, ha-
nem az összes tantárgyakban való kitünés szolgáljon a tanároknak 
mérvadóul, hol figyelni  kell még a szorgalomra és kitartásra is A 
tanárok az érdemsorozat megállpitásánal annál is függetlenebbek 
legyenek mert a jutalmak jövőre, mint a fejedelmi  kegy nyilvá-
nos jelei és bizonyítványai, nyilvános kitüntetés czimét viselik, 
melyre a tanító csak érdemeinek kitüntetése utján tarthat igényt. 

12) A kegyes királynő helybenhagyta 1774-ben, hogy az ed-
dig adni szokott könyvek helyett a királynő képét viselő érmeket 
kapjanak jutalmul a kitüntetésben részesült ifjak,  melyet a mellü-
kön hordanak. A tanárok figyelmeztessék  a tanulókat a nagy 
kegyre, melyben ez által részesültek s szolgáljon ez ösztönül, hogy 
mintegy a királynő szeme előtt képzelve magukat a jóban előre 
törjenek. 

13. A kiosztásánál először a tanár által készített és a magas 
alapító dicsőítéséről szóló valamely verset vagy bármely komoly 
tárgyról vett szónoklatot mond egy vagy két tanuló latin, az 
alsó osztályokban német nyelven, mely ténykedés félóránál  tovább 
nem tarthat páltalában komoly legyen ezen ténykedés és ugy ru-
házatban, mint egyébben kerülni kell a komikumot. Az igazgató 
fellépik  az emelvényre, a legfelsőbb  osztályból a megjutalmazandó-
kat név szerint szóllitja s a jutalmat nyilvánosan átadja, ezután 
felolvassa  azok neveit, kik a jutalmazottakhoz legközelebb állot-
tak. Jutalmat egy osztályból 3—4 kaphat. így jár el a többi osz-
tályokkal is, 

14) Az első rangú jutaimi érem nagyobb és aranyozott, a 
2-dik kisebb alakú, a 3-dik kisebb alakú, ezüstözött. Ezen érmek 
a gomblyukba szalaggal köttetnek fel.  Az érmet szünidő alatt is 
viselik, egész jövő tanév augusztusáig és pedig szünidőn, vasár-
és ünnepnapokon tetszés szerint, hétköznap soha, nehogy esetleg 
összetűzés alatt elvesszen, ugyanazért mikor nem viselik a tanárnál 
kell letéteményezni. A humaniorát végzett a jutaimi érmet meg-
tarthatja. 

15) A jutaimi érmet viselők előnyei: hogy őket ne csak 
tanuló társaik, hanem mások is becsülni tartoznak, mindenben el-
sőség illeti meg őket, ha ezek bizonyítványt kérnek, kiirassék 
ebben kitüntetésük is, a szegény fiukat  ezen kitüntetés ösztöndijak 
elnyerésere, nyilvános segélyekre érdemesiti. 

16) A jutalmak kiosztása után jőnek az őszi szünnapok, 
melyek kezdődnek szeptember 21-én s végződnek október végén. 
Szünidőre ugyan soknak látszik a 7 — 8 hét, mert a tanulók sokat 
felednek,  de a mezei munkák miatt ezen szokást meg kell hagyni, 
annál is inkább, mert a felsőbb  iskolák szeptember 8-án, Mária 
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nevenapján, a németországi iskolák pedig szeptember 29-én sz. 
Mihály napján kezdik az előadásokat. A heti szünnapokat, a ka-
rácsom, hushagyati és húsvéti szünidőket a királynő f.  é. október 
8-án már meghatározta, pünkösdkor a vasárnap és hétfő,  a kereszt-
járó héten a három első délelőtt, mikor a tanulók a körmenetben 
részt vesznek, szintén szünnapok. A felséges  Királynő név- és 
születésnapját meg kell ülni. 

17) Ila valamely okból iskolai bizonyítványt kérnek, ez a 
bizonyítványok anyakönyvéből híven írandó ki. A bizonyítványok-
nak két neve van ugy mint Értesitő (Attestatum) és Bizonytívány 
(Testimonium). Amazt csak folyó  írásban díj nélkül, igazgatói pe-
cséttel állítja ki a tanár-vagy igazgató, de nem hivatalos haszná-
latra, emezt tanév végével a szokásos nyomott ivre és a gymn. 
pecsétjével ellátva az igazgató adja ki. Az érte járó 17 kr. dijat 
a bizonyítványhoz szükségelt nyomtatványok és más apró szükség-
ségletekre fordítja  az igazgató, ha még hivatalos pecséttel is ellátja 
az igazgató a bizonyítványt 20 krt követel. 

18) Betartva mindezeket, semmi nehézség sem fog  felmerülni 
a felsőbb  osztályokba, vagy más gymnasiumokba való vételnél, a 
kétes esetekben a felvételnél  a tanuló megvizsgálásával lehet el-
dönteni az igazságot. Ugyanazért a vizsgálatokon ellenőrizni kell, 
hogy a ki a latinból kellőleg előkészítve nincs, a grammatikai 
osztályokból a humaniórákra ne mehessen. 

Innen a tanuló a grammatikai osztályokban mindaddig vissza-
tartandó, mig a latinnyelv alapjait el nem sajátítja. Ha egyik vagy 
másik osztály ismétlésével sem tudna eredményt felmutatni,  az 
ilyent, az iskolára alkalmatlannak lehet tekinteni s a latin iskolák 
küszöbétől el kell távolítani. 
Az itt közölt királyi rendelet értelmében báró Hcntcr Ádám Csík-

szék főkirálybiróját  május 4-én ki is nevezte a tanügyi bizottság a 
fenn  emiitett ápril 11-iki rendelet foganatosítására,  s meghagyta, hogy 
még ezen évben a tavaszi vizsgát, jövőre pedig évről-évre az őszit is 
minden osztálylyal tétesse le, hogy az ifjúság  erkölcse és előmenetele meg-
ítélhető legyen, jelentését pedig küldje be. 

Mária Teréziának a tanügy körében tett korszakalkotó intézke-
déseiben mint főeszme  magaslik ki a tanításnak az állaui intézkedés 
körébe való bevonása és egész birodalmában való egységesítése. Már 
az 1770-ben a gr. Pergen államminiszter által benyújtott tanulmányi 
tervezet kimondja : „szükséges, hogy az állam teljesen és állandóan 
magához vonja az iskola és nevelésügy felügyeletét  és vezetését" ; ugyan-
ebben a tanítás és nevelésnek a szerzetesek kezéből való kivételét s 
világi férfiak  illetőleg világi papok kezébe tételét ajálja. A mint láttuk 
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a csiksomlyói gymnasiumnál az állami intézkedéseknek egész sorozata 
érvényesiti a most hangoztatott elv első részét, a szerzetes tanárokra 
fölvetett  terv azonban csak a jezsuitákra érvényesül. 

A jezsuita rend, mely az ifjúság  tanitását majdnem 200 éven át 
kizárólagosan vezette XIV. Kelemen pápa 1773. jul. 21-én kelt redele. 
tével feloszlattatván,  az általa fenntartott  gymnasiumok szám szerint 55. 
az 1776. aug 12-én kiadott helytartósági rendelettel 9 szerzetrend között 
osztattak fel  ; a kegyesrendieknek 23, a sz. ferenezrendieknek  12 adatott 
át. Az eltörölt rendszer mintegy harmadfél  millió frt.  értékű javaiból 
származott, báró Balassa Ferencz alkamczellár javaslatára, a tauul-
mányi alap. 

A szervezés mely 1776-ban. Magyarországot 8 kerületre osztotta 
külön főigazgatókkal,  már Erdélyt szervezve találta. A tanárok kine-
vezésének joga a csiksomlyói gymnasiumra nézve, az erdélyi tartományi 
sz. ferenezrend  provinciálisa kezében maradt, mig a magyarországiak, 
egyháziak ugy mind világiak, concursus utján nyertek alkalmazást, 
melyen egyszersmind tanképesitést nyertek. 

Mária Terézia, ki joggal mondhatta el hogy : „Uralkodásunk kez-
detétől fogva  minden időben legfőbb  gondunknak tartottuk, hogy az 
iskolák és tanulmányok helyes rendszeréről és a haza reményeivé nö-
vekvő ifjúság  derék neveléséről anyai odaadással gondoskodjunk", a 
Magyarország közoktatási reformjának  uj korszakát nyitotta meg a 
„Ratio Educationis" által. A kegyesrendiek tanmódszerét véve alapul. 
Marx Gratian kegyesrendi szerzetes, a királynő intézkedése folytán  egy 
uj tanszervezetet alkotott, melynek alapján dolgozták ki 1776-ban Ur-
ményi József  és Trsztyánszky Dániel az uj nevelési és tanítási rendszert 
ezen czimen : „Ratio educationis totiusque rei litterariae per Regnum 
Hungáriáé et Provincias eidem adnexas." Kiadatott Bécsben 1777-ben, 

A „Ratio Educationis a következő három fokozat  szerint osztotta 
be a középiskolát: 

1. schola latina vagy grammatica 3 évvel ; 2. gymnasium vagy 
humaniórák 2 évvel ; 3 a filosofia  (lyceum) 2 évvel. 

A Marx Gratian féle  tervezet szerinti öt osztályú gymnasium „be-
állítása Erdélyben különösen a németnyelv tanítása miatt, sok nehézségbe 
ütközött. A ugyanazért a gubernium részéről tett megkeresésre az 
erdélyi gymnasiumok igazgatóihoz is megküldött következő átiratban 
tanácsolja a nehézségeket elosztatni. 

A folyó  évi julius 12-én kelt legfelsőbb  rendelet végrehajtása 
körül a t. kir. Comissio in Publico Ecclesiasticis és a kolozsvári 
P. Rector beterjesztett jeleutéseiben különösen két körülmény 
fordul  elő, melyekre a f.  é. szeptember 28-án vett megbízás folytán 
nyilatkoznom kell, a minek ezennel tiszteletteljesen engedelmes-
kedem. A körülmények következők: 
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1) hogy nem tanácsos, sőt csaknem lehetetlennek látszik a 
6 latin osztályt, a többi örökös tartomány mintájára, ötre összevonni, 
mielőtt nincs elég biztosíték arra nézve, hogy a főelemi  iskola 
3-ik osztátyából kellően előkészített gyermekek jönnek az első 
latin osztályba. 

2) Ilogy a latin iskolába egy ifjú  se vétessék fel,  ki előzőleg 
a német nyelvet annyira nem bírja, hogy a latin tanárok magya-
rázatát, melynek német nyelven kell történnie, tökéletesen megértse. 

Hogy ezen körülmények az erdélyi latin iskolaügyre nézve 
fontosak  lehetnek, ha talán feltételesen  és a tanárok, tanulék és 
tankönyvek mostani körülményeivel kapcsolatban vétetnek tekin-
tetbe, hihetőnek látszik, minthogy nagy valószínűség szerint föl-
tehető, hogy nem minden tanár, sőt talán legnagyobb része, a né-
met nyelvet tökéletesen nem bírja, az ezen országban használt 
tankönyvek pedig G évre vannak beosztva. Minthogy pedig a 
többi örökös tartományban az 5 osztályra beosztott tankönyvek 
(legalább az első három) német nyelven vannak szerkesztve, a 
nehézség egész terjedelmében nyilvánvaló; azonban 

Ad 1.) nem lehetetlen, sőt miután a legfelsőbb  rendelet a 
9 osztálynak 5-re való összevonását már egyszer elrendelte, az 
összevonás cszközlendő még azon esetben is, ha oly gyermekek 
jönnének az első latin osztályba, kik a főelemi  iskolában a kellő 
előkészítésben nem részesültek. Ennek lehetőségéről meg győzött 
bennünket az első 2 év tapasztalata, midőn ezen rendszer szerint 
kezdettünk eljárni. Azonban ezen czél elérésére a következő 
intézkedések némelyike okvetlenül szükséges: 

a) Az idevaló német tankönyvek haladéktalanul leforditandók 
az ország nyelvére. Az első évben amúgy is csak az első tankönyv 
használtatik : a második az első évben oly tanulókra nézve, kik az 
elsőt még nem tanulták meg, haszontalan volna. 

b) Vagy pedig ha az előbbi intézkedés keresztül viteléig a 
régi tankönyveket akarják használni, meghagyandó a tanároknak, 
hogy ifjúságukkal  minden osztályban épen annyira haladjanak, a 
mennyire azt az újonnan szerkesztett tankönyvek előirják. 

c) A tanároknak ezen intézkedés szerint igen természetesen 
több szorgalmat kell kifejteniük,  ha kellő előkésziiltséggel nem biró 
tanulókat kapnak (csakhogy ezeknek is folyékonyan  kell latinul 
és magyarul olvasniok és irniok), mivel az ily ifjaknak  több gya-
korlatra van szükségük s igy a tanárok részéről is sokkal több 
munkásságot igényelnek. 

A legrosszabb, mit a tanár ily esetben tapasztalhat az, hogy 
pl. 40 tanuló közül csak 20 fogja  a kivánt eredményt felmutatni, 
holott külömben 30—35-tel érhette volna le, ha kellő előkészültséggel 
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jöttek volna iskolába. De ezen aggodalmat is könnyen el lehet osz-
latni olyképen, hogyha a tanár észreveszi, hogy tanítványai egy 
része elmaradt, — nehogy a jobbakat ok nélkül feltartóztassa,  az 
elmaradottakból azonnal alosztályt alkot, s tanév végén azokat a 
szükséghez képest ugyanazon osztály ismétlésére s megerősödés 
végett egy második évre visszahagyja. Ugyan ezen eljárást a pia-
risták latin iskoláinak a régibb időben többször kellett foganatosi-
taniok, mir.ek folytán  az u. n. Parva major-t és Parva minor-t 
ugyanazon tanárnak kellett ellátnia. 

d) Ha már most (azon esetben, hogy mint eddig, magyar 
nyelven kell tanítani) ezen első évben a három grammatikai tan-
könyv használtatik s egyszersmind a Grammatikának az elemi, vagy 
főelemi  iskolákra szánt kivonata a főelemi  iskolában legalább husvét-
tájban eredményesen használható, ugy a második év az, mely az öt osz-
tályra való összevonást lehetővé teszi és minden rendben lesz. 

e) A mi a két humanista osztályt illeti, minthogy ezek tan-
könyvei latin nyelven szerkesztvék, az ifjúság  pedig ekkor már 
teljesen ért latinul, minden pillanatban tetszés szerint rendezhetők, 
csak el kell rendelni, hogy a Rhetorika a Poétika előtt tanittassék, 
következőleg a végzett Syntaxistákat a llhetorikára kell előléptetni 
és ezen osztályoknak az uj tankönyveket a kezébe adni s ezzel az 
ügy be van fejezve. 

Ad 2-dum. Ha a latin nyelv a német nyelv segélyével volna 
tanitandó, amint az a többi örökös tartományban történni szokott, 
amint az a legfelsőbb  resolutioban is kívánatosnak látszik, ugy azt 
azonnal be kellene ugyan hozni, de nem remélhető, hogy egy pár, 
talán még 3 év előtt teljes menetében lehetne, mert aligha eszkö-
zölhető az, hogy mindazok, kik a tanulói pályára lépnek, nemcsak 
a német grammatikát megtanulták legyen, hanem folyékonyan  tudja-
nak is németül beszélni, a mely készség nélkül pedig ezen intéz-
kedés üdvös volta nem várható. En ezen tárgyról az erdélyi udvari 
kanczelláriának 1777. jul. 24-én kelt s a legfelsőbb  helyre beadott 
jelentése alapján u. a. év szept 3-án már nyilatkoztam és ismétel-
tem azon nyilatkozatomat, hogy noha a f.  é. julius 21-én kelt s 
kihirdetett legfelsőbb  rendeletnek érvényt kell szerezni, mégis el-
kerülhetetlenül szükségesnek látszik, hogy az 1780. vagy 1781-ik 
évi nov. 1-je Terminus Peremptorius-ként kitüzessék s azon hatá-
rozott hozzáadással kihirdettessék, hogy ha ezen határidőn tul bárki 
is a latin iskolába akar lépni, elengedhetetlen előismeretként a né-
met nyelvet szóban és Írásban szükségképen bírnia és a német 
nyelvtant teljesen ismernie kell, mire nézve a felvétel  előtt minden 
jelölt kivétel nélkül megvizsgálandó és ez irányú tudatlansága ese-
tében okvetlenül visszautasitandó. 
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E tekintetben azonban ezután is teljes szigorral kell eljárni, 
lia az egész intézkedést fel  akarjuk virágoztatni. 

Addig a kolozsvári főelemi  iskola is ilynemű berendezésében 
annyira meg fog  erősödni, liogy a következmények tartósságáról 
alaposan meggyőződhetünk. 

Nézetem szerint a szükséges intézkedések a szerént teendők 
meg, amint a fennebbi  tervek egyike vagy másika fog  életbe lép-
tettetni. Azonban minden esetre, 

1) gondoskodni kellene a két humán osztály számára elegendő 
tankönyvről. 

2) Szintúgy elegendő számú Choiupre-féle  kivonatot kellene 
lekttldeni. 

3) A bunian osztályok tanítóinak, ezek személyére való tekin-
tettel, a jelzett tankönyvekre vonatkozó utasítások latin, vagy német 
nyelven megadandók volnának, amint azok hasonló alkalomból az 
idevaló tanítóknak is megadattak. 

4) Addig is, míg a megrendelt könyvek megjelennek, minden 
tanitónak kezébe volna adandó a megtekintés végett ide csatolt 
lajstrom másolata, hogy az előirt mellék tantárgyak megválasztá-
sában s elrendezésében, valamint az idő beosztásra nézve vezér-
fonalul  legyen. 

5) A fenn  emiitett Terminus peremtorius pedig most azonnal 
meg volna állapítandó s az egész országban ki volna hirdetendő, hogy 
mindenkinek tudomására juthasson. 

A fennebbiekből  kiviláglik, hogy az 5 osztályra való leszál-
litás legrosszabb esetben sem függene  az egyszer előirt előkészítés-
től, mint amely ugyan nagyon kivánatos, de egyaltalán nem pótol-
hatlan intézkedés, s. minthogy ezen clőké3zültség ott szerezhető 
meg, a hol épen kinek-kinek tetszik, az összevonásra nézve magá-
ban véve mindegy, hogy két vagy három tani tóval biró nép (nem-
zeti) iskola van-e, következőleg a hat latin osztálynak ötre való 
összevonására nézve sem az ily tanítók korábbi vagy későbbi kine-
vezése, sem egy főelemi  iskola hiánya akadályul nem szolgálhat. 

Gratiamis  Marx  Sch. Prior, 
Humánus Director. 

Bécs, 1779. szept. 30. 
A Marx Gratian most idézett tervezetét azon utasítással kübli át a 

gubernium a gymn. igazgatóságnak 1779. nov. 19-dikén, hogy az 1781/82-ik 
tanévben 5 osztályra reducálandó gymnasium beállítása végett, a helyi 
körülmények szerint, a mi legczélszerübbnek látszik belőle, azt jelölje ki 
és erre vonatkozólag véleményét 15 nap alatt terjessze fel  a guberniumhoz. 

A Mária Terézia által behozott uj tantervnek egyöntetű keresztül-
vitele czéljából előbb Budán egy központi 'gyűlés tartatott, melynek 
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határozatából azután minden tankerület főigazgatója  saját kerületének 
igazgatóit gyűlésre hivta a végrehajtás megállapítása ezéljából. Erdélyben 
a gubernium székhelyére Szebenbe hivatott meg minden gymnasiumból 
az igazgató és még egy tanár. Az összes normális iskolák főigazgatójának, 
Mártonti Józsefnek  elnöklete alatt megállapitották'a módozatokat, melyek 
szerint az uj tanterv az erdélyi viszonyoknak megfelelően  életbe léptet-
hető lesz. (1780). 

Az erdélyi gymnasiumok számára, melyek a bécsiek mintájára 
voltak szervezve kiadatott a „Norma Regia pro scholis magni Principa-
tus Transilvaniae Josephi II. Caesar. Aug. magni Principis Trans. jussu 
edita MDCCLXXXI." Szeben. 

Az erdélyi gymnasiumokra nézve ezen kötelező szabályzat 1781. 
október 29-én érkezett meg a csik-somlyói gymnasiumhoz és már az 
1781/2-iktanévben e szerint ment végbea tanitás. A „Norma llegia" három 
fejezetben  tárgyalja az iskolai ügyeket; az első szól a az iskolák nyil-
vános igazgatásáról, az igazgatókról és tanárokról ; a második tárgyalja a 
fegyelmet,  erkölcsöt, a szellem kiművelését, az egészség fenntartását,  a 
finöveldék,  szülők, szállásgazdák és községek teendőit a tanulókkal 
szemben, azután áttér az egyes osztályok tananyagára és tankönyvekre; 
a harmadik rész a felsőbb  tanintézetekre vonatkozik. 

Tény az, hogy a „Norma Regia" minden eddigi rendszerrel szem-
ben — eltekintve a nemzeti nevelés ellen elkövetett hibáitól — nagy 
haladást mutat. A nélkül, hogy birálatába bocsátkoznánk, álljon itt ezen 
rendszer rövid kivonata, a tananyagra vonatkozó részt a megfelelő 
helyre hagyva fenn,  valamint az ezen rendszer bővebb magyarázatára 
vagy változtatására vonatkozó rendeleteket is. 

A „Norma Regia" a tanulmányi ügyek kormányzását a kir. gu-
berniumra bizta, mely a fólséggel  az udvari irodi által állott összeköt-
tetésben, ezen gubernium igazgatása alatt állott az erdélyi három bevett 
vallás tagjaiból összeállított, vegyes tanügyi bizottság, melynek elnöke 
az erdélyi püspök volt. 

A f ő i g a z g a t ó  (direktor) gondja volt az oktatás ügyét éTier 
figyelemmel  kisérni, a tanügyi bizottság rendeleteit végrehajtani s ezt 
az iskola állapotáról értesíteni, a gymn. igazgatót ellenőrizni, az iskola 
szabályainak megtartását, az épületeket felügyelni,  a tanszék üresedést b< jo-
lenteni és erre jelöltet állítani. 

A g y m n a s i u m i g a z g a t ó j a (praefectus)  a tanárokat fel-
ügyeli, hogy a tanulók erkölcsi és tanulmányi előmenetelét kellően ve-
zessék. A tanárok előadásait meglátogatja, kötelességük teljesítésére inti, 
esetleg a főigazgatónak  feljelenti,  minden hóban a tanárokkal a tanulók 
erkölcsi és tanulmányi előmenetelére vonatkozó értekezletet tart, az is-
kolai naplót, anyakönyvet vezeti, a kimutatásokat felterjeszti,  a vizsgá-
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latokat megtartja; a tananyag elvégzését, a tanárok helyettesítését biz-
tosítja, a fegyelmi  ügyeket intézi. 

A szerzetesrend főnöke  ügyeljen, hogy oly t a n á r o k a t alkalmaz-
zon, kik a tanításra alkalmasok. Ezeknek az erkölcsben és tudományok-
ban tündökölniük kell, a tantárgyakban és módszerekben járatosak, 
szorgalmasok legyenek. A tanárok kiválasztása ugy történik, hogy hár-
mat a szerzetesrend főnöke  a főigazgató  utján a tanügyi bizottság elé 
terjeszt, a gubernium kinevez ezek közül egyet, ki a gubernium tudta 
nélkül nem mozdítható el. A magukat kitüntetett tanárok a fölség  ré-

, széröl jutalomra számithatnak. 
A nemzeti és latin i s k o 1 a viszonosságánál fogva  meg kell azon 

visszaélést akadályozni, hogy az iparos és foldmivcs  családok sarjai, kiknek 
később a szülők hasznát vennék, most mint csekély tehetségüek a szülők 
téves felfogása  vagy előszeretete miatt iskolába küldessenek s igy jövő-
jük bizonytalan legyen; a felség  ugy akarja, hogy mindenki előtt no legyen 
tárva az iskola, azért a nemzeti iskola bevégzése nélkül senki sem me-
het latin iskolába, a felvétel  előtt pedig meg kell vizsgálni, hogy a fel-
vételre jelültnek elég szellemi tehetsége és megfelelő  anyagi viszonyai 
vannak-e. hogy a gymnasiumban haladhasson. A felsőbb  osztályba való 
léphetésnél ne a kor, hanem az előtanulmány legyen mérvadó, a kö-
zépszerű tehetségen aluli ifjút  feljebb  ne bocsássák. 

Az élelmet énekléssel, vagy a koldulás más nemével üsszekéregetni 
tilos a tanulónak, sem ingyeu vagy bérért mezei, vagy más munkát 
végezni. A protestánsok a katliolikusok iskoláiba bebocsátandók ; távol 
legyen, hogy a tanulók vallási vitatkozásba elegyedjenek, mely csak 
ártana nekik. Küzüs jóakarat és őszinteség csatolja össze az ugyanazon 
fejedelem  atattvalóit és ugyanazon haza polgárait. 

A t a n á r n a k tttkörtisztának kell lennie, melyre a tanulók szemei 
forditvák;  legyen azért a [tanár vallásos, a felsőbbek  iránt tisztelettudó, 
kartársai iránt barátságos, őszinte, tanítványai iránt türelmes, kitartó, 
a fegyelmezésben  igazságos és szelid. 

A tanu lók e r k ö l c s e i n é l azon tételből indul ki:a társadalomnak 
nagyobb szüksége van arra, hogy erényes polgárokat nyerjen, mint arra, 
hogy tudósokat, habár ez utóbbi is fontos.  Meghatározza a tanulók kötelessé-
geit az Isten, a fejedelem,  afülcbavalók,  egyenlők, alattvalók és maguk iránt. 

A sze l lem m ü v e l é s é n e k e s z k ö z e i : az értelem fejlesztése, 
még pedig nem az emlékezés, hanem okoskodás utján; a gondolkodás 
kiművelése az igazság kifürkészésére,  a dolgok viszonyai és okainak 
megismérésére; az irodalom megbecsülése és szeretete, melyre a régi és 
ujabbkori irók tanulmányozása vezet; az izlés kiművelése a classicusok 
által. A szellem művelésére nagy befolyással  vannak még: a v e r s e n y , 
melyben egyik a másikat felülmúlni  törekszik, a jobbak az első szé-
kekbe üljenek; havonkint megkell vizsgálni a tanulókat szóban és irás-
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ban és érdem szerint kell ültetni; a jobbakból kell kinevezni a familiast 
(decurio), ki a többire felügyel,  a tisztaságot fenntartja;  az első félévben 
két csoportra kell osztani az osztályt, egyik a haladóké, (candidati) 
másik a maradóké (remanentes), tudniillik kik a felsőbb  osztályba me-
hetésre, vagy visszamaradásra jelültettek ki; ezen csoportok egyikéből 
a másikába érdem szerint áthelyezendő időközben is a tanuló. Tanév 
végén a kinyomatott érdemsorozat a jutalmakkal együtt kiosztandó. Nyil-
v á n o s v i z s g á k a t kell tartani márczius és szeptember végén, mint 
ez a Mária Terézia által kiadott rendeletekben emlitve volt. Ezeken a 
legnagyobb ünnepélyességet kell kifejteni.  Rendkívüli vizsgák is tart-
hatók, ha a kir. igazgató, vagy más jelesebb látogató megjelenik. 
A j á n d é k o k és j u t a l m a k a tanulmányi alapból kitiizötteken és tanév 
végén kiosztandókon kivül lehetnek a majálisok, vagy a szegény sorsú, 
de jeles tanulóknak a jó szívűek által időközben nyújtott ajándékok. A 
b ü n t e t é s e k n e k ne a bűnhődés, hanem a hibás megjavítása legyen 
czélja; természeti hibáért nem kell büntetni. Szigorúan tilos a durva 
testi büntetés ; a grammatikai osztályoknál a vesszőzés, a humaniórák-
nál a pálezázás mérsékelt alkalmazása le^yen ' a legmagasabb fokú 
büntetés. 

Az e g é s z s é g f e n n t a r t á s a  végett minden eltávolítandó, mi ár-
talmára van és felhasználni,  mi azt fenntartja  és a testet erősiti; erre 
szolgálnak a szünidők is, a heti szünnapok ideje minden iskolában csü-
türtük legyen. Az igazgató három napi szünidőt engedhet felüdítő  mu-
latságra, melyen a tanárok felügyelnek.  Szünnap az uralkodó születés-
napja is. Engedni kell, hogy a tanulók szabad időben a szabad levegőt 
élvezzék, sétákon társalogjanak, küzösen játékot rendezzenek; a czél-
szerü játékokat elő is lehet írni, ezeken a tanár legyen jelen, hogy a 
gyermekeket felügyelje,  részint hogy őket megismerje, mert a jellem a 
játék közben leginkább felismerhető. 

11a valakinek, ugy első sorban a s z ü l ő k n e k és gyámoknak közre 
kell működniük az iskolai fegyelem  gyámolitására, mert ezek érdekét 
szolgálja a fejedelem  és haza gondoskodása. A szülők kötelessége, hogy 
gyermekeiket ezen szabályok betartására intsék és őket a szükségesek-
kel tisztességesen ellássák, mert a szülők nem vesztik cl azt, mit jóra-
való gyermekeikre költenek. Ha gyermekeiket fogadott  szállásra adják, 
ez az iskola czéljainak megfelelő  legyen. Tanév elején gyermekeiket 
maguk hozzák el és tanév végéig haza ne vigyék, kizárás terhe mel-
lett. Magukviseletét és előmenetelüket számon kérjék tőlük. Szünidő 
alatt ne engedjék, hogy gyermekeik mindent elfeledjenek.  Az igazgató-
nál és tanároknál értesülést szerezzenek róluk és a szülői vak szeretet-
től ne engedjék magukat annyira elragadtatni, hogy gyermekeik ha-
nyagságát elnézzék, vagy igazolják. :Az igazgatók és tanárok tanácsát 
kövessék. 
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Az itt ismertetett „Norma Regia" tanterve szerinti nyilvános vizs-
gálatot 1782. ápr. 9-én Kovács Tamás főigazgató-helyettes  elnöklete alatt 
tartotta meg a csiksomlyói főgyninasium. 

A gymnasiumnknál az uj tanterv szerinti oktatásnak nagy segitsé-
gére volt az uj népoktatási szervezet megállapítása. Már 1775.ben ren-
deletet adott ki Mária Terézia a nemzeti iskolák, vagy népiskolák ta-
nítóinak kiképeztetésére. E végből a bécsi normális iskola mintájára 
tanintézetet állított fel  Grieb atya igazgatása alatt Szebenben, hová 
minden szerzetes ház és város egy-egy magyarul és németül tudó 
egyént küldött az uj rendszerben való oktatás elsajátítása végett. Az 
újonnan kiadott rendelet a tanitók száma és a tananyag szerint az is-
kolának 4 fokozatát  különbözteti meg: normális iskola 4 tanítóval, fő-
iskola 3 tanítóval, nagyobb iskola 2 tanítóval és triviális iskola 1 ta-
nítóval. 

Minden szerzetes ház külön tartozott egy iskolát felállítani  és azt 
németül is beszélő tanerővel ellátni. 1775 május 16-án a gubernium fel-
hívja a sz. Ferenczrcnd provincziálisát, hogy 15 nap alatt küldjön Sze-
benbe németül és magyarul beszélő egyéneket, kik Grieb András ok-
tatása alatt a normális iskolához szükséges tanulmányokat elsajátitsák. 
Ugyanezen rendelet 1779 ben a provinciálishoz ismét elküldetik; e 
szerint : 

„Miután 0 Fölségének a czélja az, hogy ezen tartományban 
(Erdély) mindenütt a normális iskolák behozassanak s hogy az 
ifjúság  a latin iskolába addig ne bocsáttassék, míg azokat el nem 
végezte, tekintve, hogy a j rend vezetésére ezen fejedelemségben 
több iskola bízatott, meghagyatik Atyaságodnak, hogy a normális 
iskola tanítása módszerének elsajátítására annyi alkalmas személyt 
küldjön aug. 1-ére Szebenbc, a mennyit csak talál, kiknek ellá-
tása a megelőző évek rendszerének megfelelően  fog  eszközöltetni." 
Az uj rendszerben Csik-Somlyón legelőször Gistl Ádám ferencz-

rendi atya kezdette meg a tanítást, utána Künagel Vilmos és Tompos 
Szaniszló szerzetesek neveztettek ki az itt már normális iskolának neve-
zett iskolához tanítóknak. Az első vizsgát 1782. ápr. 15-én tartották 
meg számos növendékkel. 

A tanitók fizetését  a helység szerint, melyben laktak, a királyi 
rendelet 3 fokozatban:  120 frt,  100 frt  és 60 frtban  állapította meg; 
csik-somlyón 2 normális tanítói állás 60—60 frt  fizetéssel  rendszere-
sittetett a vallásalapból. A tanitók egész a mediagramatieai osztályig 
haladtak a tanítványaikkal. Csik-Somlyón a két osztályú normális iskola 
tárgyai voltak: vallástan, olvasás, szép- és helyesírás, német nyelv, 
fogalmazás  magyarul és németül, a latin nyelv elemei, számtan, a tisz-
tesség szabályai. Tanultak délelőtt 2 órát, délután is 2 órát. A tanév 
első féléve  kezdődött november 3-án, végződött virágvasárnapkor, a 
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második félév  tartott húsvét utáni 1-ső vasárnaptól sz. Mihály napig; 
aratáskor 3 hétre hazabocsátották a tanulókat. 

A népiskolát illetőleg a normális iskolát a tanulók kötelesek vol-
tak látogatni 6—7 évig, hogy a gymnasiumba juthassanak; általában 
12 éves koron alul a latin iskolába senkit sem bocsátottak, hacsak előre 
nyilvános vizsgát nem tett és az alsóbb iskolákban tett kellő előmene-
telről az iskola igazgatótól nem nyert bizonyítványt. 

Az uj tanrendszer keresztülvitelére és az eredmény ellenőrzésére 
messzemenő intézkedések tétettek. A tanügyi bizottsághoz teendő jelen-
téseknek az alakja is meg volt határozva. A gubernium 1774. okt. 1-én 
küldött rendeletében meghagyja a regensnek, hogy az alapitványos 
i íjakról minden tanév végén küldjön rovatos jelentést, melyben ki kell 
tüntetni névszerint, hányan vannak, milyen erkölcsüek és mily előmene-
telt tanúsítottak tanulmányaikban ? — Az ifjúság  érdemsorozatának be-
vezetésére 1776-ban külön anyakönyv készítését rendeli cl, melynek 
rovatai: az osztály melyben a tanuló jár, a tanuló neve, erkölcsi ma-
gaviselete, tehetsége, szorgalma, tanulmányi előmenetele, mely jegyeket 
minden félévben  be kellett vezetni. Ugyanilyen, csakhogy a tanulmányi, 
ügyek minden ágára kiterjedő rovatos kimutatás beküldését rendeli el 
1785-ben a gubernium; rovatos kimutatást kellett még beküldeni az is-
kola anyagi állapotáról is. 

A tanév végén még beterjesztendő volt a gymnasiumban használt 
tankönyvek jegyzéke; a katechéta tanárok nevei minden tanév elején, 
hogy a nekik járó 6 arany kiutaltassék, a tanárok nyugtái a 4 részlet-
ben kapott fizetésről  november, február,  május és augusztusban voltak 
beküldendők- A besorozott tanulók érdemsorozatát a katonai ezred-
parancsnoksághoz kellett beküldeni. 

A gymnasium hivatalos levelezéseiben portómentességet élvezett, 
azonban az 1790-ben kiadott rendelet értelmében az igazgató köteles 
volt összes hivatalos levelezéseiről a guberniumnak évenkint jelentést 
tenni. 

Szerencsésnek mondható Csik-Somlyóra azon küriilinény, hogy a 
131 férfi  szerzetes kolostor eltöröltetésekor az itteni meghagyatott, mely 
nemcsak a gymnasiumnak volt fenntartója,  hanem Csik megyében a lel-
készet terén is missziót teljesitett. Közvetlen a püspöknek rendeltetvén 
alá, az eddig szerzetesi capitulansok és congregatiok megszűntek s az 
itteni háznak ilykép némileg függetlenné  tett rendtartásai „az érdemek-
ben gazdag, vallásos és a szerzetesi szabályokat buzgón betartó Bándi 
Ferencz atyát választották házfőnöknek",  ki egyúttal a gymnasium igaz-
gatója is lévén, nem csekély érdeme volt, hogy a mostani válságos idők' 
ben a gymnasiumot a végenyészcttől megmentették. A mi a tanárokat 
illeti, II. József  ezeknek személyes érdekeit pártolta, anyagi helyzetét 
javitotta s ugy az itteni, mint más szerzetes gymnasiumi tanárokat a 
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theologiai tanárokkal egycnjoguvá tette, a cliorus reeitálásától felmen-
tette, valamint kijelentette azt is, hogy a világi paptanárok éveken át 
tett jeles szolgálataikért méltán várhatják a kanonoki javadalmakra való 
kinevezést. 

Még Mária Terézia behozta volt a tandij fizetést  a gymnasiumba 
3 osztályzat szerint: az elsőben fizettek  a vagyonosabbak 1 frtot,  a töb-
biek 40 krt, a 2-ik osztályban fizette,k  a vagyonosabbak 45 krt, a többi 
30 krt, a harmadik osztályzatban, melyhez a csik-sotnlyói gymnasium 
is tartozott tizettek 20 kr. tandijat. II. József,  hogy a szegényebb sor-
suakat a gymnasiumi oktatástól visszatartsa, a tandijat a gymnasiumnál 0 
frtra  emelte, mely összeg egy ösztöndijalapba folyt  be, honnan a nemes 
származású vagyontalan, de jó előmenetelü ifjak  segélyt kapjanak. Az 
akkori pénzviszonyok között rendkivül magas összeg volt ez, különösen 
Csik megyében, hol magának a tanárnak is 60 frt  fizetésnél  magasabb 
összeg nem jutott, s oka volt sok szegény, de tehetséges fiu  visszavonu-
lásának az iskolától. A befolyt  tandíjból 200 gymnasiumi tanuló 60 — 60 
ti-t ösztöndijat kapott, a többi a felsőbb  tanulmányok hallgatói s népisko-
lai tanulók között oszlott meg. 

Az iskolai szükségletek fedezésére  minden eddigi, oktatási czélra 
szánt alapot bevont a magyar udvari pénztár, hogy egy közös 
alapot teremtve, ebből fedezze  a fölmerülő  oktatási költségeket, melyek-
nek megállapítása czóljából lekérte az összes gymnasiumoktól a szemé-
lyes és pologi kiadások jegyzékét. Csiksomlyó is ily formán  hozzájutott 
valahára, hogy gymnasiuma szükségletei fedezésére  valamely közalapból 
segélyt nyerjen. 

Szükségesnek találta a Szebenben székelő gubernium még azon ren-
deletet adni ki a csiksomlyói gymnasiumi igazgatósághoz, hogy a ta-
nuló ifjúságnak  fegyvert  hordozni nem szabad s ezt szigorúan megtar-
tani kötelesek a szülők is, valamint a tanulók kosztadói. 

Hogy az előhaladásra nagyobb ösztönt kapjanak az ifjak,  felolvas-
tatja előttük az igazgatóság által azon rendeletet, melyben elő van irva, 
hogy minő qualiticatioval kell az ifjúnak  birnia, hogy politikai pályán 
alkalmazást nyerjen (1787. szept. 8.) 

Az 1-ső félévi  vizsgálatok a gymnasiumnál január 15-én, a második 
féléviek  juiius első napjaiban kezdődnek. 

A szünnapok 1788-ban következőkben voltak megállapítva, és pe-
dig szünidő tartatik: 

1) Vasár- és ünnepnapokon. 
2) Csütörtökön egész nap és kedden délután ; ha azonban 

csötürtükre ünnep következik cz szolgál ünnepnap helyett. Ha 
szerdára esik az ünnep, a szünnap pénteken tartandó meg, kedden 
azonban és csötörtükün az előadások nem szünetelnek. 

3) Karácsonnap előtti déltől karácsou harmadnapjáig kizárólag. 
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4) Húshagyó kedden és hamvazó szerdán. 
5) Nagy szerda déltől kezdve 5 napon át, húsvét utáni 

keddig kizárólag. 
6) Pünkösd két ünnepén. 
7) Az őszi szünidő szeptember 8-dikától október végéig. 

Az uj tanrendszernek sokoldalú előnyei mellett, nagy hibája volt a 
nemzeti szellem ápolásának elhanyagolása, s a latinnyelv túlhajtott mű-
velése, a német nyelv elsajátításának különösen II. József  idejében kí-
méletlen erőszakolása, mialatt a magyar nyelv művelése háttérbe szorult. 
M ár 1772-ben Gyulai Sámuel, a székely katonaság parancsnoka a 4-ik 
professor-állásra  Eisler Flórián szerzetes atyát rendelte Csik-Somlyóra, 
hogy a német nyelvet a tanulóknak az erre külön kiszabott órákban 
tanítaná. 

Az 1773. augusztus 18-án Mária Terézia által kiadott rendelet 
szintén a német nyelv elsajátítására utalja az iskolát. E szerint: „Hogy 
jövőre eloszlassanak a nehézségek, melyek ugy az iskoláknál, mint a 
magasabb hivatalokra való előmozdításnál abból származtak, hogy igen 
sokan nem birják a német nyelvet, megparancsolja O Fülsége, hogy a 
kir. gubernium ugy a tanárokat, mint a tanulókat ezen nyelv megtanu-
lására komolyan szorgalmazza, azon kijelentésünk hozzácsatolásával, 
hogy a hivatalokra való kinevezéseknél, egyéb szükséges képesitésen 
kívül, kiválóan azok vétetnek figyelembe,  kik német nyelven fogalmazni 
•képesek lesznek." 

Az 1775. márczius 23-án kiadott rendelet értelmében a nemzeti 
iskolák számára a tanítók a német nyelvből is kiképezendők; ugyanezen 
rendelet meghagyja, hogy: „a kantai és csiksomlyói gymnasiumokban, 
hová a tanulók nagyobb számmal sereglenek, a rhetorikára és poesisre 
németül tudó tanárok alkalmaztassanak, kik a megelőző osztályokban a 
német nyelvre már megtanitott ifjakat  a fogalmazásban  és ékesszóllásban 
gyakorolhassák, mert kegyelmesen elhatároztuk, hogy miután a német 
iskolák a „Norma" rendszerében megszilárdultak, senki a gymnasiumba 
fel  ne vétessék, ki a német nyelvet nem birja, vagy legalább azon idő 
alatt, mig a latin iskolát látogatja, a német nyelv tanulására nem 
törekedik." 

A következő évben a gubernium nagy-ajtai Nagy György német 
tankönyvét az erdélyi gymnasiumoknak használatra ajánlja. Henter Ád ám 
csiki főkirálybiró  jelentést tehetett Szebenbe már ez évben az ifjúságnak 
a német nyelvből tett elő haladásáról, de hogy a tanulók nem valami 
kiváló buzgalommal adták magukat ezen tárgy elsajátítására, kitűnik 
onnan, hogy a tanügyi bizottság tudomásul véve a jelentést, ez alka-
lomból egyidejűleg figyelmezteti  a tanitórend házfőnökét,  hogy miután 
tudomására jött az, miszerint a tanulók szünnapokon szénacsinálással 
foglalkoznak,  ne tűrje el jövőre, hogy a tanulók kaszálásra, szénagyiij-
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tósre, vagy adományok gyűjtögetésére felhasználtassanak.  Még ezen 
megintés után is B. Preis Ferencz parancsnokoló tábornok szükségesnek 
tartja figyelmeztetni  (1777. márczius 18.) a rendfőnököt,  hogy a székelyek-
nek oly nagyon szükséges német nyelv tanítását a csik-somlyói gymna-
siumnál ne hanyagolja el. 

Mig a „kegyes királynő" a nemzeti államélet eszméjét elszenderitő 
politikájával minden reactio nélkül ültette át az egységes tanrendszert 
kényuralmilag kormányzott ürüküs tartományaiból az alkotmányos Er-
délybe, sőt a németnyelv oktatása már a normális iskolákban is rendsze-
resittetett, azon czimen, hogy az országban az ipar és kereskedelem 
fellendülésének  érdeke ezt megkívánja, addig már II. József  a kényúr 
rideg parancsával tette kőtelezővé az iskolákban a németnyelv tanítá-
sát, mely annál nagyobb visszatetszést szült és ellenállásra talált, mert 
bevallott czélja volt, hogy ezzel előkészítse a szerinte egységes állam-
ban a németnyelvnek hivatalos nyelvvé tételét. 

A csikszéket folytonosan  zaklató katonai hatalmaskodás, a német 
szellem átültetése által vélte uralmát itt biztosítani, s nem elégedett meg azzal, 
hogy Gistl Ad ám szerzetes atya által a németnyelvet a normában taníttatta, 
hanem ezenfelül  1881-ben Csik, Gyergyó és Kászonszékből 30 székely 
katona káplárt, s a katonaszülők besorozandó gyermekei közül mintegy 
180 itjut parancsolt be a csiksomlyói iskolába, kiknek kötelességévé 
tetto a németnyelv elsajátítását. Az előmenetel biztosítása végett már 
1782. jan. 15-én Horváth a II. székelyezred alezredese, Scheifertiz  az 
I. ezred őrnagya és Mártini ugyanazon ezrednek szintén őrnagya, to-
vábbá Petrusan hadnagy meglátogatták az iskolákat, a tanárok pedig 
vizsgálatot kényszerültek tartani előttük az ifjúsággal. 

A németnyelv megtanulásának kényszere még élesebb alakot öl-
tött, midőn II. József,  a nemzet elidegeníthetetlen tulajdonát kiküszöbö-
lendő, a nemzetet sértő és mélyen lealázó azon rendeletet adta ki (1781. 
május 8): 

„ . . . . Kegyelmesen (?) elrendeljük, hogy három esztendő le-
folyta  után az ország s kapcsolt részeinek minden hatóságai s tör-
vényszékei minden ügyeket, melyek akár első folyamodás,  akár 
felebbvitel  utján jutnak hozzájuk egyedül német nyelven tár-
gyaljanak." 
Néhány nappal később már részletesebb parancsot tett közzé, mely-

nek 5—8-ik pontja szerint: 
„Hivatalra ezután sem a kormányszékeknél, sem a várme-

gyéknél, sem az egyházi rendbe senki sem juthat, a ki németül 
nem tud." 
Az iskolákra vonatkozó 7-ik pont szerint pedig: 

„A a f.  é. november elejétől fogva  latin iskolába csak azokat 
szabad fülvenni,  kik németül irni s olvasni tudnak." 



44 — 

A rondelet pedig azzal végződik, hogy ezen: 
„A magyar nemzet h a s z n á r a és d i c s ő s é g é r e kiadott 

rendelettel oda czéloz, hogy a közügyek tárgyalásában a latin he-
lyét a német foglalja  el s az iijuság is ezt tanulja amaz helyett." 
Ila valahol sérelmes volt ezen rendelet és kinos megdöbbenést 

keltett, ugy ez első sorban Csikszékre áll, hol a székely constitutiok 
emléke még nem halt ki a nemzetből, s hol a latin nyelv helyettesíté-
sét nem lehetett indokolni a német nyelv behozásával, mert még a hi-
vatalos érintkezéseknél is ritkán engedett a magyarnyelv tért a latin 
nyelvnek. 

Nem is fejtettek  ki valami nagy buzgalmat a tanárok a német-
nyelv tanításában, sőt pár év múlva annyira cbnellőzték, hogy az igaz-
gató a tanulmányi előmenetelre vonatkozólag hivatalból tett felterjesz-
tésében kénytelen volt a németnyelvi előhaladásról szóló kimutatást 
figyelmen  kivül hagyni 

Ennek következtében kapta a guberniumtól a következő ren-
deletet : 

Bándi  Ferenez  csiksomlyói  gymnasium 
igazgatójának. 

O Felsége a f.  é. január 9-én kelt magas udvari leiratban 
kegyelmesen elrendelni méltóztatott, hogy, mivel az elemi iskolák-
ból a gymnasiumokban fellépő  ifjakról  kiállitott jegyzékeknek az 
a rendeltetésök, hogy kimutassák azt, miszerint egyetlen ifjú  sem 
vétetett fel  a gymnasiumba a német nyelv ismerete nélkül, ez pe-
dig az ide beküldött s ezen kormányszéktől a legmagasabb udvar-
hoz juttatott ilynemű kimutatásokból nem látható, kötelességévé 
tétetett ezen cs. kormányszéknek, hogy jövőre az ide vonatkozó 
rendelet pontosan és megbízhatóan teljesítessék. 

Mely legfelsőbb  akarat elhatározása a gymnasium igazgatónak 
és az alája rendelt tanároknak azon hozzáadással hozatik tudomá-
sára, hogy különös figyelem  fordítandó  arra, hogy az anyanyelv 
mellett még a latin osztályokban is a német nyelv gyakoroltassék, 
nehogy az ifjúság  a nemzeti iskolákban megtanult nyelvet elfelejtse. 
— Az erdélyi cs. országos kormányszéktől. Nagyszeben 1783. 
febr.  8-án. 
A németnyelv túlhajtott erőszakoskodásából annak a tanügyre há-

ramlott zsibbasztó hatásához a csiksomlyói gymnasiumnál még a kato-
nai hatalomnak az iskolaügy iránti érzéketlenségből származott elriasztó 
elbánása is hozzá járult a tanulókkal szemben, s a gymnasiumnak úgy-
szólván üldözése, mely csaknem végenyészetbe sodorta a gymnasiumot. 
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A mint már emiitettük volt, a székelyeknek madéfalvi  leveretése óta 
(1764) úgyszólván ostromállapotot tartott fenn  Csikban a katonai hatal-
maskodás, melynek egyik nyilvánulása volt az ifjúságnak  a gymnasiumi 
tanulmányoktól való elvonása katonai szolgálatok teljesítése végett. E 
czélból összeírást eszközöltek Csikszékben. Már az eddigiekből észre-
vehető hogy a császári intézkedések előbb hajtattak végre Csik-Som-
lyón, mint bárhol Magyarországon, így volt az az uj tanrendszer, valamint 
a németnyelv behozásával; ezt történt a népszámlálással is. 

A házak megszámozására és a nép összeírására vonatkozó rende-
let, mely Magyarországon a németnyelvi rendelet által már megsebzett 
kedélyeket lázas izgatottságba hozta és sok helyen csak katonai erővel 
volt keresztülvihető, 1784-ben aug. 16-án bocsáttatott ki; de Csikszék-
ben az iskola nagy kárával már jóval ezelőtt végrehajtatott. 

Engedjük át a szót az iskolát vezető sz. ferenczrendi  zárda króni-
kásának, ki 1783-ról következőleg ír: 

„Ezen év az, — írja a krónikás — melyet gyászol a csiki 
gymnasium, melyet megsirat a kor, melyben élünk, melyet meg 
fog  könynyezni az ifjúság,  a székelység virága. Nem is hiába, mert 
a megelőző év novemberében megkezdett összeírás következtében 
az ifjúság  egy része az iskolából elkezdett vonatni, kiket később 
január és februárban  mások követtek, mi az iskolát oly állapotba 
hozta, hogy mig ezelőtt 400 és több tanulót számláltunk, most alig 
van 80; innen van az iskolákban visszamaradottak feldúlt  lelkiál-
lapota, innen származott a fegyelem  elhanyagolása, innen követke-
zett a szülőkben a gyermekeik tanitatása iránti kedv ha-
nyatlása." 
Az igy tönkretett iskolákat tüzetesen megnézte egy Bécsből a szé-

kelyföldi  részek megvizsgálására küldött ezredes, májusban azonban min-
den haszon és vigasz nélkül; csupán annyi eredmény volt, hogy az uj 
épület körül Tompos Imre házfőnök  által megkezdett kerités befejezte-
tett a határőrvidéki tisztek gondossága folytán,  a katona és jobbágy la-
kók munkájával, melyre lluber István százados ügyelt fel. 

A tanuló ifjúságot  ért ezen szomorú esethez hozzájárult még egy 
az előbbieknél égetőbb seb. Ugyanis egy okt. 22-én kelt rendelettel a 
gubernium eltiltotta: nehogy valaki a gymnasiumba vagy nemzeti isko 
lába felvétessék  Csik-Somlyón a katonai tisztségnek Írásban kiadott en-
gedélye nélkül, mely évről-évre megújítandó. Minek következménye az 
lett, hogy 1784-ben az iskola megkezdésekor csak 47 tanuló Íratott be, 
juniusban a latin iskolában csak 3l-cn voltak. 

A bajt még tetőzte a seminarium eltörlése, melynek' összes javai 
a kincstárba bevonattak s igy az intézet, mely néha 60—70 tanulót 
számlált, megszűnvén, a szegény tanulók az iskoláztatásuk egyetlen se-
gítő eszközétől is megfosztattak.  Igy történt, hogy a finüvelde  eltörölte-
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tése évében 1785-ben egy tanuló sem járt a csik-somlyói gyiürta-
siumba. 

Különben is már 1784-ben senki sem tanitott az első principiai 
osztályban, mert az elemi iskolákból senki sem jött fel  a principiára, 
még pedig azért, mivel az elemi iskolák tanitói (kiknek nevét kímélet-
ből elhallgatják írott emlékeink) nem tanitottak latinul. 

Mellőzve most, illetőleg a megfelelő  külön czimek alatti tárgyalásra 
tartva fenn  11. Józsefnek  iskolánkat érintő többi intézkedéseit, minők 
az erkölcsi viselet lazítása, a vallási ténykedések megszorítása, a tanu-
lók iskolai életével összeforott  s a nemzeti nyelv müvelését is előmoz-
dító „Mária Társulat" eltörlése, s a mi az összes intézkedések közt 
legigazságtalanabb volt s legjobban sújtott: a seminarium eltörlése, ja-
vainak elkobozása, mely majdnem halálos döfést  adott a gymnasiumnak 
— megemlítem még azt, hogy az iskola kezdetétől fogva  fennállott 
rendszerrel szakítani kellett még az által is, hogy a latinnyelv az al-
sóbb osztályokból kitiltatott, s helyébe a német nyelv hozatott be, ezen 
felül  elrendeltetett, hogy a gymnasiumban is a latin nyelv német 
nyelven tanítandó, sőt egy . 1786-ban kiadott rendelet szerint, kik a né-
metnyelv megtanulására kitűzött 3 év alatt e nyelvet kellőleg nem sa-
játították el, azok a tanintézetből kizárandók, a hittanon kívül pedig 
ezentúl minden tantárgyat németül kell előadni. 

A csiksomlyói gymnasium a csikszéki főkirálybiró  főigazgatósága 
alá rendeltetett, a kinek kötelessége volt, hogy időszakonkint jelentéseit 
tegye meg az iskola állapotáról, az igazgatónak pedig szigorúan megha-
gyatott, (1788. febr.  15.) hogy az illető kir. biztos kívánságára a szük-
séges felvilágosításokat  a legnagyobb készséggel és pontossággal meg-
adni ne vonakodjék. 

Az itt nagy vonásokban adott vázlat feltünteti  II. József  érdeklő-
dését a tanügy iránt. Az iskoláknak kellő tanerőkkel ellátása s ezek 
sorsának biztosítása, a szükséges tankönyvekről való gondoskodás, az 
intézet javainak számbavétele, a tanulmányi előmenetelnek szigorú ellen-
őrzése mind a tanulmány előmenetel haladására szolgáltak, de midőn a 
felekezetek  javait államosítja, jogait . elveszi, a vallási ténykedéseket a 
a katholikusoknál megszorítja, sőt a nemzeti nyelv ősi jogait lábbal ti-
porja, akkor az iskolák szabad mozgását verte az absolutismus békó-
jába, melyet még a tanszabadság kihirdetésében rejlő liberalismus sem 
volt képes kárpótolni. 



TI. 

II. József  rendeleteinek visszavonásától a gymna-
sium megszűnéséig. 

1790—1848. 
A központosított osztrák birodalmi egység létesítésére kiadott ren-

deletek óriási visszahatást keltettek a nemzetben, melynek ellenállásától, 
részint saját betegsége által is, II. József  megtörve, 1790. jan. 28-án 
visszavonta rendeleteit, illetőleg a trónraléptekori állapotokat helyezte 
érvénybe, mire az iskola maga is szabadon fellélegzett.  Az erdélyi guber-
nium a tanügyet érdeklő változást következő levél kiséretében adja tud-
tára az akkori gymnasiumi igazgatónak : 

„Azon a némely iskolaügyben eszközlendő változtatásokon 
kivül, melyek a mai napról kelt körrendeletben kihirdettettek, a 
tantárgyak előadására nézve még a következők közöltetnek a gymna-
siumi igazgatósággal: 

1) A mi a tananyagot és rendszert illeti, az idáig szokásban 
volt „Norma Regia"-hoz kell ragasszkodni mindaddig, mig más intéz-
kedés nem történik és ki nem hirdettetik. 

2) Az előadáshoz szükséges tankönyvek- és eszközökről ezen 
kir. guberniumuak haladéktalanul jelentés teendő, hogy a dolgok 
jelenlegi állása szerint a „Norma Regia" jegyzékében felhozottakból 
mik lennének beszerezendők ? Ott helyben mik és mily számban 
találtatnak, mik lennének más helyről, mily számban és honnan 
beszerezhetők ? hogy ezekről korán gondoskodni, s ha valami hiányok, 
főleg  a hazai nyelvre vonatkozólag, a nemzeti- vagy más iskolákban 
észleltetnének, gyorsan pótolhatók legyenek." 

Szebenben, 1790. május 22-én. 
Bánffi  György. 

Ezen leirat már latinul van irva, mig az eddigiek Mária Terézia 
óta német nyelven voltak szerkesztve. A fenn  hivatolt körrendelet azon-
ban a czimzésen kivül már magyar, a mint itt következik: 
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Sacráe Regiae Apostolicae que Mattis Archí Ducis Austriae M. 
Ppis Tranniae et Siculorum Comitis Domini Dni Nostri Clcmcn-
tissimmi Nomine. Francisco Bandi Scholae Csik Somlyoiensis Prae-
fecto  intimandum. 

Mivel a közelebb mult esztendőben az Erdélyi Catbolicusok 
Iskoláikban némely változások történtek volt, melyeknek a mostani 
alkalmatossággal a több Hazabeli rendtartásokkal együtt a régibb 
Szokásokkal fel  kell váltatniok, Szükségesnek találta ezen k. Igaz-
gató Fő Tanács ezekről nem csak előre, a mennyiben az idő engedi, 
némely rendeléseket tenni, hanem ezeket mindenek tudtára s igaz-
gatására ezennel ki is hirdetni. Es ugyan 

1) Az Iskoláktól való esztendei megszűnések (Vacatiok, Feriak) 
a jelenvaló esztendőben az ujabbb bévett mód szerint a Felsőbb 
Iskolákban ugyan Juliusnak 1-ső Napján, az Alsó Iskolákban pedig 
15-kén fognak  kezdődni; dc U-bcr 1-ső Napjáig tartanak, hogy 
akkor az Uj Iskolai esztendő kezdetvén az után a régi mód szerént 
jövő 7-ber 8-dik napjáig tarthasson, és igy az előbbeni Vacátiok 
ideje ismét Szokásba vétessék. A Karácsoni és ITusvéti Ferial s a 
minden Heti rccrcatio Napok iránt meg marad azonban a jövő 
Esztendőre azon királyi rendelés, mely 178í). Február 27-dik Napján 
az 1432. I,. 53. Szám alatt kihirdettetett. 

2. A Nemzeti, vagyis Triviális Iskolákba a környül állások, s 
kivált a költségnek szűk volta holmi változásokat kívánván, szük-
séges mindenek felett,  hogy ezen változások az Iskolák elkerülhe-
tetlen mivoltának, az Ifjúság  tanításának ne ártsanak. 

Azért ezen Iskolák mindenütt ugyan a hol eddig voltak, meg 
maradnak; de a Német Nyelvnek tanítása csak olyan helyeken 
leszen szükséges, a hol a Népnek s Ifjúságnak  Nemzete ugy kí-
vánja, a más helyeken jóllehet ditséretes, és hasznos leszen a Né-
met Nyelv tanulása, Mindazáltal arra senkit kénszeriteni nem kell, 
hanem tanittassék az Ifjúság  főképpen  az Hazai Nyelven a keresz-
tény tudománynak, olvasásnak, és írásnak, s Számvetésnek kezde-
tében, a Főbellycken pedig, melyeken eddig három Classisbol álló 
Iskolák voltak, ha a költség többet nem enged, legalább két Classis 
maradjon meg, melyben a fennebbb  cmlitett Anyai Nyelven folyta-
tandó Tanulmányokon kivid az ifjúság  a l)cák Iskolákra is ké-
szítessék. 

3) Azon kénszeritésnek, mely szerént senkinek a Német Nyelv 
tudománya nélkül Deák Iskolákra lépni nem lehetett, s ezekbe is 
kiki arra szoríttatott, hogy ez utánn ugyan helye nem leszen. Az 
helyett pedig az Anyai Nyelvnek tanulása, mellyet Felséges Urunk 
is kivan, pallérozása, s kivált a régi Classicus Authoroknak olvasása, 
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és szorgalmatos tanítása a (íymnasiumokba főképen,  és Szorosan 
parantsoltatik. Jóllehet pedig a ném.'t Nyelv tanulására való kén-
szerités el fog  távoztatni, mivel mégis kivált a nemes ifjúságnak 
s a kik katonaságra készülnek, külső nyelvek értelme nélkül lenni 
nem lehet, ezeknek tanulására Kolozsvárt különösen alkalmatosság 
fog  adatni és bizonyos rend is ki fog  szabattatni. 

4) Az ifjúság  tartására rendeltetett házak, az az Convictusok 
és Seminariumok legalább részenként, és a mint a költség engedi 
egymásután újra felállíttatások  most ugyan munkába vétetik, de 
mivel az ilyen házak nem az apró gyermekek számára valók, csak 
oly helyeken, melyeken nagyobb iskolák vannak, úgymint: Ko-
lozsvárott, K.-Fejérvárott, M -Vásárhelyt, Udvarhelyt és Csik-Som-
lyón; a Kozma Fundátio, mely Esztelneken és Kantába volt a Fa-
míliának kérésére, a kolozsvári Convictusba fog  átal vitetni. Erre 
nézve némely kis Fundátiok, melyek Deéscn és Mikházán voltak, 
mivel ezek ugy is rendszerint való házak tartására nem elegendők, 
a közelebb való nagyobb Fundátiókkal fognak  megegyeztetni. 

Ezen rendelések azok, melyek azonban előre közönségesen 
hírré tétetnek, mi</len a Hazának közönséges megegyezése által az 
ifjúság  neveléséről bizonyosabb rend fog  szabattatni. Azonban a 
mi az iskolák belső rendtartását illeti, ezekről a mai napon az is-
kolák elöljáróihoz bővebb oktatások fognak  ereszttetni. E liegio 
M. Principatus Tranvnac Gubernio Cibinii 22 a. maji 179 >. 

Georgius  lián  fi  Dávid  Székeiig. 
J.  Jiedciis  de  Scliarberg. 

A gymnasium levéltárából az idevonatkozó adatok közül figye-
lemre méltó még a fennebbi  kelettel ós aláírással az erdélyi sz. 
ferenezrendiek  provinciálisához küldött következő leirat; 

„Habár némely változtatások az iskolai ügyekben a mostani 
dolgok állása és idő körülmények szerint előre megítélhetők, ne-
hogy azonban az ifjúság  oktatása a legfőbb  és legszükségesebb ügyek-
ben hátrányt szenvedjen, elhatároztatott s ez alkalommal szigorúan 
megparancsoltaik, nehogy a Tisztelendőséged gondjaira bizott zár-
dákban levő vagy azok mellett felállított  iskolák megszűnjenek, 
vagy megváltoztassanak. Melyekben nem kevésbé kiváló gond for-
dítandó arra, hogy az ifjúság  hazai nyelven tanittassék a keresz-
tény tudomány elemeire, olvasásra, írásra és számolásra, a fő  nem-
zeti iskolákban pedig, mint ('sík-Somlyón, Udvarhelyen, Maros-
Vásárhelytt a latin iskolakra is készíttessék elő. A mely czélból, 
ha ezen három helyen anyagi fedezet  nem volna, hogy a nemzeti 
iskola osztálya fennálljon,  legalább is két osztály minden esetre 
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fenntartandó.  Azon helyeken, hol a nép és ifjúság  iránti tekin-
tetek megkövetelik a német nyelv tanítása is folytatandó.  Melyek 
Tisztelendőségcdnek alioz tartás végett azon megyjegyzés mellett 
közöltetnek, hogy az ezen ügyben november elejéig teendő intéz-
kedéseiről ezen kir. guberniumnál személyesen tegyen jelentést." 
Csikban és Háromszéken a németnyelv kikíiszöböltetvén, Fejéi-

István a kantai nemzeti iskola tanítója folyamodást  nyújtott be Szebenbe 
a guberniumnak, hogy miután a német iskola megszűntével állomás nél-
kül maradt, alkalmaztassák a magyar iskolához tanítónak, mi fölkeltvén 
a gubernium figyelmét,  a csik-somlyói iskolák igazgatójához következő 
leiratot intézi: 

„A kir. gubernium észrevette, hogy a németnyelv tanítása 
teljesen kiküszöböltetett, azért a kir. gubernium figyelmezteti  Tisz-
telendőségedet, hogy ugy az ottani gymnasiumoknál, mind Gyergyó-
Szent-Miklóson a nemzeti iskolákban az előadások nemzeti nyelven 
tartassanak ugyan, de azoknak, kiknek kedvük van németül tanulni, 
erre alkalom nyújtandó, ugyanazért azon tanitók, kik mind a két 
nyelvet beszélik, mindaddig állásukon megtartandók, mig más intéz-
kedés nem történik. 
N.-Szeben. 1790. julius 9. 

Káinoky  Lajos." 
Ez azonban csak pium desiderium maradt, mi különösen a német 

érzelmű katonatiszteknél szült visszatetszést. Földvári májor át is irt 
(1805-ben) a gym. igazgatósághoz, hogy: 

„Bőven értésemre esett, hogy az ottan Cs.-Somlyón tanuló 
itjak igen kevéssé obvialtatnak a professor  urak által a német-
nyelvben, de nemhogy igen, sőt inkább semmit nem is tudnak, 
a szerént, valamint a felsőségnek  parancsolatja hozza magával, . . . , 
hivatalosan kerestetik tehát, hogy minden katona ifjakat  német 
nyelvre taDitani el ne mulasszák, mert különben kénytelen vagyok 
a felsőségnél  jelentést tenni." 
Lassankint odajutottak az állapotok, hogy a németnyelv tanítá-

sára berendezett iskola elvesztette jellegét, s a katonaság sürgetésére 
már oly irányú kérés menesztetett a guberniumhoz, hogy az I-ső szé-
kelyezred számára egy uj iskola felállítását  és ehez tanerőt kérjenek, 
s csak akkor nyílt fel  a gubernium szeme, hogy ő eddig azon téves 
nézetben volt, miszerint Csik-Somlyón a német normális iskola még 
mindig fennáll.  Érdekes a guberniumnak a katonai hatósághoz intézett 
idevonatkozó leiratából a következő: 

„Csodálatosnak tűnik fel  ezen kir. gubernium előtt, hogy 
miért? mi indokbői kéri ugy a katonai főhatóság,  mint Csikszék, 
s különösen az igazgató, hogy egy ferenezrendi  uj tanár helyez-
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tessék oda, iáz igazgatóhoz párhuzamosan küldött leiratban még ezen 
hozzátoldás van: „egy uj normális iskola emeltessék, s minő alap-
ból gondolja ezt eszközölhetni"), midőn mindenkinek tudnia kell, 
hogy a csiksomlyói iskolaépület 1781-ben és a következőkben, a 
nemzeti iskolák költségein és a székely katonai rend által szolgál-
tatott anyag, — igás munka — és napszámból emeltetett, a hol 
két ferenczrendi  szerzetes alkalmaztatott határozottan a normális 
iskola végett, kik még ma is a nemzeti iskolák alapjából kapják 
a fizetést.  Maguk az informatiok  is a normális iskola czimén kül-
detnek be, s ezen ténynyel a guberniumot állandóan azon véle-
ményben erősítették meg, hogy az ifjúságot  németül tanítják. Mely 
midőn eddig — elég hitványul — elhanyagoltatott és igazán bá-
mulatos módon az igazgató szinlelése által a figyelmet  kikerülte, 
mai nap neki (az igazgatónak) tudomására hozatott és komolyan 
meghagyatott, hogy az eredetileg meghatározott rendeltetésnek 
pontosan eleget tenni iparkodjék." 
Ezen parancs folytán  sem sokat javultak az állapotok, mi kitűnik 

onnan, hogy a gubernium tudatja a gymnasium igazgatóját, (1821) mi-
szerint Zsombori József  udvarhelyi gymnasiumi tanárt megdicsérte azon 
buzgalmáért, melylyel magán szorgalomból igen szép eredménynyel ta-
nítja a német nyelvet, hasonló buzgóságra inti a csiksomlyói gymnasium 
tanárait is a német nyelv tanitása érdekében. 

A görögnyelv tanitása is sok nehézséget okozott, mely miatt az 
intézet 1785-ben (is 1793-ban megintésben is részesült. 

Az erkölcsi magaviselet osztályzatában azon változás jött be, hogy 
a móres „insignes", „praeclaros", „probos" helyett „eminentiae 1-ae, 
2-dae, 3-tiae classis"-t használják külön rovatba írva. 

Tapasztaltatván, hogy többen a tanulók közül nem várják meg a 
tanévvégi nyilvános vizsgákat, vagy magán vizsgát tesznek, vagy meg-
szöknek előle, jövőre a gubernium a tanároknak eltiltja a magánvizs-
gáitatást, tanév elején pedig kihirdetendő lesz, hogy magánvizsgára 
senki sem bocsátható, ha pedig valaki a nyilvános vizsga előtt az isko-
lából eltávozik, az az iskolából véglegesen kizáratik. 

1793-ban kihirdettetett az ifjúságnak,  hogy jelesebb előmonetelii 
erdélyi születésű ifjak  felvétetnek  a bécsi akadémiára, kik ott a keleti 
consulatnsi és ügynöki hivatalokra előkészíttetnek. 

Egészségügyi tekintetben azon fontos  intézkedés történt, (1809-ben) 
hogy a gymnasiumba senki sem vehető fel,  ki bizonyitványnyal nem 
igazolja, hogy himlő ellen be van oltva. 

A járványos és ragályos betegségekre vonatkozólag is megtörtén-
tek a kellő óvó intézkedések Igy 1830-ban a gubernium azon rende-
letet adta ki, mely szerint tekintve, hogy a ragadós betegségek csirái 
a tanulók elbocsátása által nagy területre szétszóratnak, jövőben, ha a 

4* 
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gymnasiumi ifjúság  közt ragályos betegség ütne ki, a betegek elkülö-
nítve gondos orvosi kezelésben részesüljenek, ba pedig a helyi körül-
mények az összes tanuló iljuság elbocsátását kívánnák, az eltávozott 
ifjak  névjegyzéke saját hatóságukhoz megküldendő és erről valamint a 
kiütött betegség neméről, s a tett intézkedésekről a gubernium hala-
déktalanul értesítendő. Midőn 1831-ben a kolera az ország határát át-
lépte, a püspöki hatóság akkép intézkedett: (julius 2-án) hogy az évvégi 
vizsgálatok rögtön megtartassanak, az érdemsorozatok felolvastassanak 
s az iíjuság a szülői tűzhelyhez hazabocsáttassék. A vörheny miatt szin-
tén ily szünet tartatott 1834-ben. Az ezt megelőző évben intézkedés 
történt, hogy a ragályos betegségi eseteket a tanuló szállásadója, illető-
leg a finöveldei  előljáró az orvosnak bejelentse; ha valaki betegség 
miatt az iskolát nem látogatta, ezt orvosi bizonyitványnyal tartozik 
igazolni. 

A hitterjesztés congregatiója Kómában 1780-ban elhatározta, hogy 
tekintettel arra, miszerint a sziksomlyói gymnasium egyik tanára fizeté-
sét (30 scudi) évenkint Rómából kapja, jövőre az ezen tanév vezetése 
alatti tanulókról évről-évre jelentés lesz teendő ezen sz. gyülekezetnek. 
Emlékezetes az 1784/5 tanévben beküldött jelentésből a 3-dik pont, mely 
szerint: 

„Az 1784/5. tanévben csupán két tanuló volt (t. i. a Rómából fize-
tett tanitó vezetése alatt), kik közül egyik a sz. Mihályról nevezett 
seminariumban kosztos volt, a másik egy magánházban gyámja által 
nyert ellátást. Az ok pedig, a miért a legalsó grammatikai osztály-
ban oly kevés tanult, az volt, hogy az iskolákat vezető bizottmány 
parancsa folytán  az alsó grammatikai osztályba senki sem bocsátható, 
hacsak előbb a német grammatikát nem tudja, mi miatt a normális 
iskola 2-dik osztályának tanára a gymnasium mellé osztatott be, a 
ki jövőre a principia tanárának szolgáltassa át azon tanulókat, kik 
a grammatika alsó osztályát látogatják." 
A Rómába küldeni szokott jelentések alakjának mintájául álljon 

itt az 1794/5. tanévi: 
„Mi alatt irtak a hitterjesztés 1780. junius 2G-án tartott álta-

lános sz. gyűlés határozata czéljának megfelelni  kívánván, az erdélyi 
szorosabb tartályú sz. Ferenez kisebb rendének tartományfőnöke, 
nagyon tisztelendő Borbély Absolon parancsára, a csiksomlyói gymna-
sium állapotára vonatkozólag, ugyanazon sz. Gyülekezet nagyérdemű 
atyáinak az alatt részletezendő pontokban hiven és lelkiismeretesen 
bizonyitjuk : 

Először: hogy ezen gymnasiumban az elemi osztályokban az -
alsó grammatikai osztályig, vagyis bezárólag a principiáig a fen-
nevezett rend- és tartománynak három tanítója van. Kettő a nem-
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zeti iskolánál, az apostoli kir. felségtől  alkalmazva és a nagyon-
tisztelendő provinciálistól kinevezve, kiknek fizetésére  ugyanazon 
kir. felségtől  rendeltetett évenkinti 144 rli. forint  (72 római scudi) 
Kik a kath. ifjúságot  a hit elemeiben, vallásosságban, a latin és 
magyarnyelv elemeiben egész a principiáig tanítják. Ezen tanulmá-
nyokat hallgatta folyó  179 5 5 tanévben 104 tanuló, hogy milyen 
előhalad,issal, arról királyi rendelet folytán  félévenkint  bizonyítvány 
küldetik a nemzeti és normális iskolák igazgatójának Lerchenfeld 

. Józsefnek,  miként ez az előző években is történt. 
Másodszor. A harmadik rendes tanító, a sz. Gyülekezet szán-

déka szerint alkalmaztatott, és a P. provinciális által neveztetett ki, 
a kinek fizetése  a fenntisztelt  sz. Gyülekezet által adományozott 3U 
római scudi. Ezen tanitó vezeti a grammatika alsó osztályát, vagyis 
principiát és maior parvát, melyet a gymnasium mai kifejezése  sze-
rint gyöngébb principistáknak, vagy a principia osztályára jelöltek-
nek nevezünk; ezen növendékeket a nemzeti iskola tanítója szol-
gáltatja neki; 

Harmadszor, ilyen növendék ezen 1794/5 tanévben volt 34. 
kik a gymnasium többi tanulóinak részint szülőik által a lakosok 
magán házainál, részint a mindkét Csik, Gyergyó, Kászon egykori 
főesperese  és Kozmás plébánosa főtisztelendő  Lukács Mihály bő-
kezűségből a sz. Mihály arkangyal seminariumában, vagy pedig 
élelmezési szerződés utján közösen hittatnak cl és iskolai tisztüket 
a tisztelendő regens atya jó figyelme  és éber gondossága alatt tel-
jesítik. 

Negyedszer. Ezen rendes tanitó következő rendszerben jár el : 
1-őr Alvari Emmanuel tankönyve szerint előadja az alapokat és a 
hozzá tartozókat, továbbá a főnevek  nemeit, ragozását ; az igék 
múltját és hanyatlóját. 2-szor a latin Chrestomathiat Acsop meséiről 
és a párbeszédeket. 3-szor. Az ó- és uj szövetség történetét. 4-szer 
Magyarország földrajzát.  5-ször a görögnyelv elemeit. 6-szor. A 
számtant. 7-szer. A kath. vallás alapjait. 

Ötödször. Következik a fennemlitett  tantárgyakból és az 
erkölcsből tett előmenetele az egyeseknek." 
Itt következik felterjesztésben  először a principisták, azután a major 

parvisták névsora, következő rovatokkal: hazája, tehetsége, szorgalma és 
erkölcsi magaviselete. Végződik pedig a jelentés, folytatja.-

„A kiknek ugy a tudományok, — mind az erkölcsi maga-
viseletben tanúsítót előmenetelről, a mint ezen gymnasium királyi 
főigazgatója  méltóságos Biró Gábor ur a magas királyi gubernium-
nál bizonyságot tett, ugy mi is biztos és őszinte lelkiismerettel 
bizonyságot tevén megerősítés végett aláirtuk és a tisztelendő con-
vent pecsétjével megerősitettük. 

Csik-Somlyón, 1795. szeptember 8." 
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Aláírja a házfőnök  mint az iskolák igazgatója, a második és első 
nemzeti iskola, valamint a sehola parva és principia tanitója. 

A mily élénk volt a tanügyi mozgalom Mária Terézia és II. József 
alatt, annyira hanyatlott a tevékenység II. Lipót uralkodása idejében, 
melyet a bel- és kül zavarok lecsillapítása vett igénybe. 1. Ferencz király-
nak jutott a nemes feladat,  hogy »•/. 1791-diki országgyűlés tanügyi 
bizottsága által megállapított alapelvek értelmében kiadott „Ratio Educa-
tionis publieae" tanrendszerével vetette meg egy biztosabb rendszeren ala-
puló, erős valláserkölcsi jelleggel bíró középiskola alapjait, mely aztán a 
nemzetiség eszméjétől lelkesült, az irodalom-, politika- és harcz terén her-
vadhatatlan babérokat szerzett hazafiakat  nevelt a hazának. 

A második „Ratio educationis által szervezett középiskola 3 foko-
zatból állott: 1. scholae gramaticae latinae, 4. évi tanfolyammal  (kis 
gymnasium), 2. scholae literarum hunianiorum, 2. évi tanfolyammal  (nagy 
gymnasium), 3. studium philosophicum 2 évi tanfolyammal.  Csik-Somlyón 
a két első fekozatnak  megfelelő  iskola állott fenn. 

A Csik-Somlyón behozott rendszer a guberniumnak a csiksomlyói 
gymnasiumhoz intézett rendelete szerint (1815) csekély módosítást szen-
vedett a történelem, földrajz  és mennyiségtan beosztásánál; a latinnyelv 
tanításában pedig némi zavarok állván be 1817-ben, szükségesnek látta 
a gubernium ujabb utasításokat adni a tananyag czélszerti beosztására 
vonatkozólag. A „Norma Regia", mely 1781-ben Erdély minden gymna-
siuma számára előiratott, Kolozsvárt 1820-ban újra nyomatott és ahoz 
való alkalmazkodás végett a csiksomlyói gymnasiumnak is megküldetett. 

Hogy a tanulók a szépírásban némi elegancziát szerezzenek, a gu-
bernium (1827) a nagyszebeni Teréz árvaház növendékei által beadott 
szépirási lapokból néhányat a csiksomlyói gymnasiumhoz megküld min-
tának, a szépirásban tett előhaladást 1836-ban a gubernium már meg-
dicséri, a szépírásnál megkívánja, hogy a betiik arányosak, egymásba 
folyók,  szabályosak legyenek, de ne vékonyak, hanem kellően meg-
nyomva írassanak; a régiek solid, egyszerű és szabályos írását kell 
utánozni. 

Már Mária Terézia korában láttuk, hogy az erdélyi püspököt az 
iskolák felügyeletével  bízta meg. Az erdélyi főkormányszék  ezen gya-
korlatot megerősítette, midőn 1818. aug. 14-én Rudnai Sándor erdélyi 
püspököt az erdélyi róm kath. tanintézetek legfőbb  igazgatóságával bizta 
meg, „ki a canonica látogatások alkalmával a katholikus iskolákat és 
gymnasiumokat megvizsgálja, a tanárok erkölcseiről és minősítéséről, az 
oktatás egyöntetűségéről és az oktatás helyes módszerének alkalmazásá-
ról időről-időre jelentést tesz a gubernium utján a felséghez."  Egyúttal 
meghagyja az igazgatóknak, hogy minden a tanítást érdeklő ügyben -a 
püspökhöz, mint legfőbb  igazgatóhoz forduljanak.  Ugyanezen rendeletet 
megújítja 1819, máj. 7-én azon hozzáadással, hogy az iskolaügyben a 
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főkormányszékhez  intézendő megkereséseket a püspökhöz kell beküldeni. 
Rudnai után a legfőbb  igazgatóság B. Szepesy Ignácz erdélyi püspökre 
ruháztatott, de ő 1821-ben lemondott az erdélyi összes kath. iskolák 
igazgatóságáról, s igy az előterjesztéseket közvetlen a főkormányszékhez 
kellett beküldeni, azonban már 1828-ban Kovács Miklós Erdély uj 
püspöke átvette a székét megillető legfőbb  igazgatói tisztet a megfelelő 
ténykedésekkel együtt. 

A legfőbb  igazgatóságnak az erdélyi püspökök jogos birtokába he-
lyezése biztosította az ifjúság  vallásos és erkölcsös nevelését, általában 
az egész tanügynek , helyes irányú haladását. E körülménynek köszön-
heti különösen a minden segédforrás  nélkül szükülküdő Csík-Somlyó, 
hogy nagynevű püspökeink Haynald és Fogarasy apostoli buzgalmuk-
kal és tetemes pénzáldozataikkal iskolánkat felgymnasiummá  emelték s 
e czélra a megfelelő  pénzalapot létrehozták. 

Az erkölcsi magaviseletre és tanulmányi előmenetelre kiváló gond 
volt fordítva;  a gubernium szigorúan meghagyja, (1813.) hogy azok, 
kik az első félévben  az erkölcsből másodrendű, a tantárgyakból har-
madrendű jegyet kaptak, szigorúan megintendők, ha pedig a második 
félévben  nem javulnak, mint olyanok, kik a jámbor és szorgalmas ta-
nulóknak rosz példát szolgáltatván az időt elfecsérlik,  egyszerűen záras-
sanak ki. 

Az erkölcsi magaviseletből súlyos hiba miatt 2-od rendű jegyet 
kapott tanuló kizárása ugy az erdélyi, mint a birodalom üsszes gymna-
siumainak tudomására hozandó. 

A gubernium tekintettel arra, hogy a nyilvános hivatalokra alkal-
mazottaknál egyéb képességen kivül becsületesség és erkülcsüs élet is 
kívántatik, már pedig a bizonyítványok ezen egyéni tulajdonságokról, 
néha félrevezetnek,  ő Felsége nevében elrendeli, (1816) hogy a bizo-
nyitványokban az erkülcsi magaviseletet és személyes jellemet annál lelki-
ismeretesebben tüntessék fel,  mert adandó alkalommal szigorú felelős-
ség sújtja a tanitó személyzetet. 

Az értelmes tanítás érdekében nagyon helyes és napjainkban is 
szigorúan küvetenclő rendeletet adott ki a gubernium 1815. május 13-in, 
mely szerint tapasztaltatván, hogy az ifjúság  helyes tanitásának mód-
szerével egészen ellentétes visszaélés kapott lábra, a túlságos emléztetés 
miatt elhanyagoltatik az értelem, a tárgy felfogása,  az érett itélet 
s a magasabb tudományokra szükséges értelmi csiszoltság, s igy az 
idő kárbavész, — midőn tehát az emlékező tehetségen kivül a többi 
szellemi képességeket is fejleszteni  kell, mely a tankönyvekben foglalt 
szabályok magyarázata és példák alkalmazása által eredményesebben 
történik, mint emléztetések és leczkefelmondások  által: ennélfogva  az 
igazgató kütelessége a túlterhelést megadályozni s felügyelni,  hogy a ta-
nárok tanítványaikat felfogásúkhoz  mért magyarázatokkal oktassák, 
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Komoly gondot fordítottak  arra, hogy a tehetségtelen, vagy hanyag 
tanulók kiszoruljanak a középiskolákból. A másodrendű tanulók ala-
pitványaikat vesztették, a tilosofiai  cursusra pedig csak rendkívüli 
körülmények folytán,  nagy ritkán vétettek fel;  a vizsgát ismételniük 
kellett, osztályismétlésre azonban már nem kötelezték őket. A kik má-
sodízben megbuktak, azokat az iskolából kizárták. Általában a rosz ta-
nulókat más pályára utasították. 

• Nagy szüksége volt a tanároknak ezen figyelmeztetésre,  mi kitű-
nik abból, hogy egy izben a bécsi egyetemre alapitványnyal küldött 
tanulóink csupán azért, mert csakis memóriájuk volt kifejlesztve  és nem 
egyúttal judiciumuk is, alapítványukat kénytelenek voltak másoknak 
átengedni (1837). 

Ugyanezen körülmény merült fel  1841-bcn a kolozsvári egyete-
men, miért is a tanártestület komolyan intetik, hogy tanitásában az ér-
telem és ítélet fejlesztésére  fektesse  a fő  súlyt, mert a czél az, hogy a 
mit az ifjú  tanul, azt meg is értse, ugyanezért meghagyatik az igazga-
tónak, hogy a tanárok előadásait gyakrabban látogassa meg és igy el-
lenőrizze, mennyiben felelnek  meg a tanárok ezen kötelességüknek. 

A tanulók osztályozásánál nemcsak általában jelölték meg, hogy 
minő előmenetelt tanúsítottak, hanem szám által is kifejezték  az érdem-
sorozatot. (1818.) Annak kijelölését, hogy osztályában-melyik tanuló há-
nyadik, legfölebb  csak annyiban engedte meg a tanhatóság, (1832.) a meny-
nyiben ez alkalmas a verseny fölkeltésére.  Az érdemjegyekre következő 
kifejezéseket  használták : eminentia, príma ad eminentiam, príma, seeunda ; 
némelykor az érdemjegyeknek felolvasásakor,  mely mindig ünnepélyes-
séggel történt, a tanár az igen rosz tanuló tanjegyét igy olvasta fel: 
tertia, quia quarta non datur. A hittanból, elválasztva a többi tárgyak-
tól, külön tanjegyet kellett adni; (1830) később ezen rendelet minden 
tantárgyra kiterjedt. Tekintettel arra, hogy minél ritkábban kap valaki 
eminens tanjegyet, annál nagyobb az ösztön annak elnyerésére, megha-
gyatott, hogy az „eminens"' érdemjegygyifl  takarékoskodni kell. Magán-
tanuló csak a humaniórák eléréséig lehetett az ifjú,  azon tul nem; a 
a vizsgálat mindig nyilvánosan történik. Az iskolákról adni szokott 
jelentésekhez csatolandó az egyes tanulók előmenetelét számmal kifejező 
osztályozás is. 

A humaniórák két felső  osztálya a más gymnasiumokéval egyön-
tetű elnevezést kapott (1820) oly formán,  hogy a régebb poesisnak ne-
vezett osztály most „primae" — vagy „inferioris",  — a másik, vagyis 
a rhetorica osztály „secundae" vagy „superioris" humanitatis classis 
nevet nyert. 

Azon tapasztalat folytán,  hogy a tananyagban és az előadás módszeré-
ben az egyformaság  különböző gymnasiumokban nem tartatik meg, meghagyja 
a gubernium 1833-ban, hogy az 1814. október 7-én az austriai iskolák 
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számára kiadott és Erdélyben is érvényes „Norma~-nak megfelelő  taní-
tási rendszert dolgozzanak ki a gymnasiumi tanárok és ezt a gubernium-
hoz küldjék fel,  továbbá a tankönyvek is ennek megfelelők  legyenek. 

A külföldieket  még 10 éves koruk előtt sem fogadták  be az isko-
lába, hacsak erre a gubernium utján engedélyt nem kaptak ; a csiksomlyói 
gymnasium igazgatója azon kérdésére, hogy a Moldvában lakó magyar 
és székely ifjak  ki vannak-e zárva az iskolákból ? azon feleletet  nyerte, 
hogy ezek nem számittatnak a külföldiekhez,  10 éves kora előtt az I-ső gram-
matikai osztályba senki fel  nem vehető, hacsak kiváló tehetsége nem ajánlja. 

A székely tanulók bejegyzésekor mindig oda Írták, hogy szárma-
zásra nézve milyen rangú, igy: nemes, nemes székely huszár, nemes szé-
kely gyalog, vagy egyszerűen székely; a praenobilis czim használata el 
volt tiltva. (1830). Tanév elején az első 14 nap alatt mindenkinek be 
kellett iratkoznia, az iskolába. 

Habár a magyarnyelv ápolására ez időszakban több gondot fordi-
tottak, igy p. o. az exhortatiokat magyarnyelven kellett tartani, mégis 
fő  gond a latinnyelv elsajátítása volt, ez okból elrendelte a gubernium, 
hogy a szemináriumban a társalgási nyelv latin legyen. 

A latinnyelv tanítását már a normális iskolákban megkezdették. 
Fogarassy Mihály a normális-iskolák főigazgatója  nehézményeli, (1831.) 
hogy a latinnyelvet a normális iskolának már 1-ső osztályában tanítani 
kezdik, és pedig az anyanyelv és németnyelv rovására. 

Meghagyja, hogy jövőre a „Norma Rcgia" szabályait minden nor-
mális iskolában megtartsák, hisz nevüket is onnan veszik, hogy az előirt 
„normáit megtartani kötelesek. E szerint a latinnyelvet csak az utolsó 
(harmadik) osztályban lehet tanítani, s ebben is azokra kell szorítkozni, 
kik a gymnasiumba szándékoznak fellépni.  A német nyelv pedig újra 
előveendő; a magyar grammatikát tanítani kell; a tantárgyak pedig jövőre 
két nyelven magyarul és németül adassanak elő. 

A társalgás nyelve a tanulók közt a latin volt a század első felétől 
kezdve. Az erre vonatkozó rendeletek közül elég legyen felemlíteni  azt, 
mely 1831. febr.  5-én adatott ki. E szerint: a tudományok elsajátítására 
szükséges azon nyelv megtanulása, melyen előadják Azonban fájdalom  1 
szomorú tapasztalat az, hogy a tanuló ifjúság  latin nyelven, melyen leg-
felsőbb  rendelet szerint a legtöbb tantárgyat adják elő, roszul beszél, 
s igy a tantárgyakat kétszeres fáradsággal,  az emlékezőtehetség nagy megeről-
tetésével, szórói-szóra tanulja meg s igy recitálja el. Ezen hiánynak oka az, 
hogy a tanuló ifjúság  iskolán kivül anyanyelvén beszélvén, habár a latinnyelv 
szabályait tudja, ha valamit elő kell adnia, a gyakorlat hiánya miatt akadoz, 
a szót ki sem tudja ejteni. Hogy a bajon segitve legyen, minden nevelő-
ház főnökének  szigorúan meghagyatik, hogy az ifjúságot  a latin társal-
gási nyelvre szoritsák, ha szükség, büntetéssel is rákénvszeritsék; de 
maguk a tanárok is komolyan figyelmeztetnek,  hogy tanítványaikat az 
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iskolában szóval és tettel a latin beszédre ösztönözzék és semmi esetre 
meg ne engedjék, liogy az iljak a tanitó szavaihoz, vagy a könyv szöve-
géhez ragaszkodjanak, inert ily módon a szavak, s velük az ismeret is, 
bizonyosan elrepülnek. 

A hazafias  szellem ápolását nem tudta megakadályozni azon rendelet 
(1843), mely a záróiinnepélyen és vizsgálatokon a politikai tárgyú és 
vonatkozású verseket, szónoki darabokat eltiltja, sőt a magyar nemzet 
történetének beható tanulmán} ozására s a hazafias  szellem ápolására 
használták fel  a tanárok azon rendeletet, mely szerint a felséges  ural-
kodóház birodalmainak történelme, melynek tanitását Erdélyben egy idő 
óta elhagyták volt, újra behozandó a humaniórák alsó osztályába (1820.) 

A gymnasiumoknál alkalmazott tanároknak szakképzettség és erköl-
csösség tekintetében kifogástalanoknak  kellett lenniük. Erre nézve a fölség 
a kővetkező rendeletet adta ki: 

Minthogy a nyilvános tanintézeteknek nemcsak az a rendel-
tetésük, hogy az ifjúsággal  bizonyos ismereteket közöljenek, hanem 
hogy az egész embert oda műveljék, hogy azon körülmények kö-
zött, melyekben élni fog,  ugy a saját, mint az államnak hasznára 
váljék s minthogy az ember ezen kiművelésére kiválóan a tanitók 
szavai és tettei birnak befolyással,  azt akarom, hogy jövőben (a 
minek különben eddig sem lett volna szabad figyelmen  kivül ma-
radnia) a nyilvános tanitók és tanárok alkalmazásánál és az olya-
nok előléptetésénél ne csak azok tudománya és ismeretei vétesse-
nek tekintetbe, hanem azon teljes magatartás és érték is, melylyel 
mint emberek és állampolgárok a gondolkozásmódra, erkölcsösségre 
és vallásosságra való tekintettel birnak, lehetőleg pontosan és lel-
kiismeretesen vétessék figyelembe  és hogy e méltánylás az elöljá-
róságok által adandó javaslatokban, jelentésekben és előterjeszté-
sekben ki legyen tüntetve, minden esetben pedig annak adassék 
az előny, a ki az emiitett tekintetekben legkitűnőbb; különben 
minden pályázónál egyszersmind megemlítendő, hogy melyik val-
lásfelekezethez  tartozik. 

Hogy pedig az emiitett szempontokból a rendes tanitók és 
tanárokról is mindig pontos tájékozottság, és azok esetleges túl-
kapásairól gyorsan tudomás legyen szerezhető és a szükséges intéz-
kedések meg legyenek tehetők : a gubernium és tanügyi bizottság 
kötelessége lesz jövőben évi jelentéseikben minden egyes tanítónál és 
tanárnál megjegyezni, ha tanítás-, vagy gondolkozásmódjában, erköl-
csösség, vagy vallásosság tekintetében, avagy magaviseletében valami 
kifogásolhatót  követett el; ennélfogva  az évi jelentéseket az előirt 
időben a tanügyi bizottság elé kell terjeszteni és pedig a kormány-
székek főkimutatásaival  együtt és a tanügyi bizottság előadói semmi 
esetre sem mulaszthatják el a főkimutatás  melléklését azon okból, 
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hogy egy, vagy több kormányszéki kimutatás meg hiányzik, hanem 
a még hiányzó kimutatások az illető kormányszéknél megsürgeten-
dők és beérkezésük után hozzám véleményes jelentés mellett azon-
nal felterjesztendők. 

Ennélfogva  a ezim, ugy a kormányszékeknél, mint a tanügyi 
bizottságnál a szükséges intézkedéseket megfogja  tenni, hogy ezen 
akaratomnak pontosan és minden tekintetben elég tétessék. A ma-
gyarországi és erdélyi udvari kanczellariáuak ezen kabinet rende-
letem másolatai megküldendők. 

Laybach, 1821. ápr. 211. 
Ferenez,  s. k. 

A szünnapok megszabott rendjétől a gymnasiumok lassan eltér-
tek s a szünnapokat megtoldották, ugyanazért egy uj rendelet (1819.) 
a szünnapokat következőkép határozza meg: 

1.) Kedd délután és csötörtök egész nap jövőre is szünnapok 
lesznek, ha azonban ezen két napon kivül a bét valamelyik napja 
iinnep, akkor kedden délután is megtartatnak az előadások, 

2) A karácsonyi szünidő tart deczember 24-től január 2-ikáig. 
3) A farsang  bárom utolsó nupja szünidő. 
4) A húsvéti szünidő kezdődik húsvét előtti szeredán, tart, 

húsvét utánni keddig. 
A félévi  vizsgálatok ideje alatt azon tanárok, kiknek növen-

dékei nem vizsgáznak, tartoznak előadásaikat megszakítás nélkül 
folytatni. 

A királyi helytartótanáas azon eszmét vetette fel  (1824.), 
hogy nem volna-e jobb a félév  végi vizsgát beszüntetni és csupán a 
tanév végi vizsgát tartani meg ? Végre abban állapodott meg, hogy 
a vizsgálatok eddigi rendje maradjon meg, a karácsoni szünidőt 
pedig meg kell rövidíteni oly formán,  hogy még sz. István mártir 
napja szünet legyen, valamint uj év napja is az ekkori szokásos 
gratulatiok miatt, de a többi napon az előadások épugy folynak, 
mint más napokon. 
A tanuló ifjúság,  ugy az igazgató, mint a tanárok névnapját meg 

szokta volt ülni, melyen üdvözleteket mondottak, sőt zenéltek is Ezen 
iskolai szüneteléseket is betiltotta a gubernium (182Í.) 

Hogy az erdélyi gymnasiumok szünideje a magyarországiakéval ösz-
szeessék, 1832-ben azon intézkedés történt, hogy jövőre a nagy szünidő 
augusztus és szeptember hónapja legyen, e czélból az 1832/3. tanév át-
menetileg október 15-én fog  kezdődni, 1832-ben podig az évvégi vizs-
gálatukat augusztus 15-én befejezték. 

A tanévet ugy osztották be (188 í -hogy február  végével az első 
félév,  július végével pedig a 2-dik félév  befejeződött 

Az oktatás és iskola administratioja, kellő ellenőrzése czéljából a 
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mult század végén elrendelt r o v a t o s k i m u t a t á s o k és f e l t e r -
j e s z t é s e k kötelezettsége ezen évszázadban is fennállott,  sőt sok tekin-
tetben kibővült (1814.) és a formulárék  ujabb meg ujabb alakot nyertek. 
Az iskolai kimutatásokhoz és iskolai bizonyítványokhoz nyomatott iveket 
küld a főtanhatóság.  A kimutatások rovatai: a tanuló neve, állapota 
(mily katona rendhez tartozik), születéshelye, kora, vallása, erkölcsi 
viselete, tanulmányi előmenetele, alapítvány, melyet élvez, megjegyzés. 

A felterjesztésekre  1814-ben kiadott rendeletnek 1843-ban felújított 
intézkedése szerint a következő kimutatásokat kell felkUldeni: 

1) Helyesen készített táblázatot az ifjúság  nyilvános tanításával 
foglalkozó  személyzet állapotáról; ilyenek a gynin. igazgató, rendes és 
rendkívüli tanárok, vagy kisegítők, ahol ilyenek volnának. 

2) A tanuló ifjúság  száma az előirt táblázat szerint. 
3) Az oktatás állapota általában és részletesen ; az előhaladás, vagy 

hanyatlás okai általában és részletesen; az akadályok, melyek az ily 
káros befolyások  elhárításának ellenállnak. 

4) Vájjon az iskolai felszerelések,  minők a könyvtárak, földabroszok, 
táblák stb. meg vannak-e vagy sem? a hiányzók részletesen mogemli-
tendők. 

5; A tanárok kik kitűntek, vagy valami tekintetben kötelességük-
nek meg nem feleltek  megnevezendők. Ezen rovat alá tartoznak: érde-
mesebb tevékenységnek elősorolása, kitüntetések, kiadott miivek, fizeté-
sek, fizetés  felemelések,  előléptetések, megdicsérés vagy feddés. 

6) A felsőbb  hatóságtól év folytán  kiadott rendeletek és szabályok 
foganatoritattak-e  és hogyan V 

7) Részletes rámutatás arra, hogy mik lennének a teendők, az okta-
tás terjesztésére, a közönség által való megkedveltetésre, s arra, hogy a 
művelődés minél magasabb fokra  emelkedjék'? 

A tanulókkal már a század elejétől fogva  közöltettek a pályázatok. Ilye-
nek voltak első sorban a gyulafehérvári  papnöveldébe való felvétel  min-
den tanév végén; a sz. Ferencz vendjébe való felvétel,  pályázatok a 
bécsi Theresianumba, a bécsi festészeti  és szobrászati akadémiába s. t. b. 

A kellő ellenőrzés czéljából meghagyatik, (1H'20.) hogy minden 
gymnasiumban a főigazgatók  és iskolafelügyelök  látogatásáról, valamint 
a havi vizsgálatok alkalmából az illető tanárokkal tartott értekezletek -
ről jegyzőkönyvet kell felvenni,  mely a főigazgatónak  beterjesztendő. 

A praefectusok  kötelessége volt felügyelni  a túlterhelés kikerülé-
sére (1815.), úgyszintén felügyelni,  hogy a tanárok a tananyagot ne ta-
nítókkal mondassák tollba, mialatt ők távol vannak, hanem ők maguk 
eszközöljék azt. 

Az eddigi félévi  rovatos kimutatások az iskola állapotát kellőleg 
nem tüntették fel;  ugyanazért ezek helyett a bécsi iskolákban használt 
s az erdélyi körülményekhez alkalmazott uj nyomtatott rovatos ivek 
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kiildcttck, egyúttal eltöröltetvén minden régebb használt formulare.'  Ezek 
szerint 1835-től kezdve csak a 2-dik félév  végén kellett a jelentése-
ket tenni. 

Az uj rovatos ivek közül az 1-sőbc a tanulók érdemsorozatát kell 
beirni mind a két félévről,  de csak a 2-dik félévben  lesz felküldhető; 
mindenik osztály számára külön-külön kiállítva összesen ötöt kell felter-
jeszteni. A 2-dik rovatos ivet a 2-od évi humaniorát végzett tanulók 
kapják, ebbe jő a tanulónak az 1-ső gramatikai osztálytól kezdve kapott 
minden tanjegye. Ezen kimutatás a főigazgatóhoz  küldendő. A 3-dik 
iv általános áttekintést nyújt a gymnasiumról. Ezen kivül még egy kü-
lön ivet kap az igazgató, mely a gymnásium állapotára és más jelen-
tésekre vonatkozó utasításokat foglalja  magában. 

A j a v í t á s o k és é p í t k e z é s e k költségeihez II. József  idejétől 
kezdve már a tanulmányi alap is hozzájárult. Igy a megrongált iskola 
javítására szükséges összeget 95 frt  52 krt sikerült a tanulmányi alap-
ból kieszközölni, (1785.) melyből a plébánia templomnak, a tőle előlege-
zett kétezer tégláért 15 frt  járt, ugyan javításokra 1791-ben 7H frtot, 
1798-ban különböző javításokra 114- frtot,  1806-ban 168 frtot. 

A javításokra szükséges összeg kiutalását később (1812.) megta-
gadja a gubernium, azt vetvén szemére az igazgatónak és tanárok-
nak, hogy az épület és felszerelései  romlásában az ők felügyeletének 
hiánya a hibás. Ujabb kérésre azon válasz jön, (1812.) hogy devalvatio 
után ily költekezésre nincs pénzalap, fizessék  a javításokat a károk 
okozói, majd figyelmeztet  az épületek jobb karbin tartására. 

Ennyi huza-vona után az épület rongált állapota tarthatatlanná 
lett, amint azt mutatja azon felterjesztés,  (1815.) mely szerint a falakról 
a vakolat lehullott, a födélen  az eső csurog be, az ablakokból a jég-
eső alig hagyott épet. a padlózatok helyett uj kell, az ülőpadokat pedig 
már kijavítani sem lehet. Midőn ezen felterjesztés  sem lett érdemlege-
sen elintézve, a gymnasium gondnoka Sándor Mihály főkirálybiró  egy 
mérnök által vétette fid  a hiányokat, a kiállított költségvetésben a hiá-
nyok helyreállítása 3433 frtban  volt feltüntetve,  azonban a gondnok ké-
rését is figyelmen  kivül hagyta a gubernium. 

Jellemzi különben az akkori állapotokat azon körülmény, hogy 
midőn a normális fundusból  alapított és fenntartott  normális iskolára a 
javításokra szükséges összegért folyamodtak,  azon választ nyerték, hogy 
a szerzetesek amúgy is 144 frtot  kapnak a tanításért, a javítások pedig 
nem a normális alapot illetik, — hanem a községet. 

Ilabár a gubernium az iskolai épületek külső javítására és belső fel-
szerelésére újólag tervet kért be (1819.), a javítás mindig elmaradt, mig 
a seminarium újra építésének tervbe vétele alkalmával (1830.) a fel-
sőbb tanhatóság felvetette  azon kérdést, hogy a seminarium kibővítése 
alkalmával nem kellene-e a gymnasiumot is kibővíteni ? A kibővítés egy-
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előre feleslegesnek  látszott, miután a gymnasiumban 6 terem van, ezek 
közül kettő a norma számára, B a gyimnasium 3 osztályának, fennmarad 
még egy az esetre, ha szerencsés lesz a gymnasium még egy negyedik 
tanárt is kapni. 

Különben az igazgatóknak és főgondnokoknak  kötelessége (1820), 
hogy az épületek hiányaira felügyeljenek,  s azokat a guberniumnak be-
jelentsék. 

Györffi  Ferencz igazgató felterjesztésére  (1834.) a gymnasium ügye 
más fordulatot  vett Két éve — igy szól ő — hogy a szék mérnöke 
által készített javitási tervezetet felterjesztette  a főkirálybiró  a gubernium-
nak, azonban még semmi válasz. Az össze omlással fenyegető  épületre a 
veszély nagyrészt abból származik, hogy a gerendák a beömlő zápor 
miatt elrothadtak, a falak  omladoznak, minél inkább késik a javítás, 
annál nagyobb költség kell rá; — más részről az is felkelti  a figyelmet, 
hogy a most tervbe vett és a gymnasium épülettel folytatólagosan  eme-
lendő seminarium épülete 5 lábbal magasabb lesz, mi az összhangot sérti! 
kéri tehát a guberniumot, hogy a gymnasiumut is emelje fel  a seminari-
ummal egyenlő magasságra, annál is inkább, mert az igy okozott költség-
többlet nem sokkal nagyobb a javításénál. Ez esetben el lesz tüntetve a 
földszinti  osztályok alacsonyságából származott nedvesség, mi egészség-
telen, de más részről egy oly diszes épület emeltetik, mi a közköltséghez 
méltó lesz. 

Ezen kérésből megtudjuk, hogy addig agyag kályhák voltak, most 
pedig legalább is az emeletre érez flitők  beállítását kérL, mi oly feltűnő 
újítás volt ekkor, miszerint a püspök a kérelemre adott válaszában meg-
említi, hogy érezfütőt  nem kellett volna kérni, mert a gubernium a 
székelyudvarhelyi gymnasiumnak érezfiitők  végett beadott kérését is 
visszautasította. Egyebekben azonban a püspök maga részéről is pártoló-
kig irt fel  a gymnasium felemelése  ügyében a guberniumhoz; megjegyzi 
azonban, hogy jövőre minden felterjesztés  a püspök utján eszküzlendő. 

Végre a csiksomlyói lelkészt, Puskás Tamást értesiti a püspök (1837.), 
hogy a gymnasium épülete felemelésére  és javításokra a kegyes királyi 
leirat folytán  a gubernium — tekintettel arra, hogy kevés anyagot aján-
lott a megye az építésre — a tanulmányi alapból 4260 frt  30 krt fog  folyó-
sítani, melyből az anyag előleges beszerzésére 1 fentei-  János kezeihez 
1269 frt  30 krt ki is utalt; megbízza egyúttal a plébánost, hogy az 
építkezést a közjó érdekében felügyelje  Egyidejűleg felszóllitja  a zárda 
házfonökét,  mint a gymnasium igazgatóját, hogy az épités idején, ha 
szükség lesz, az ifjúságnak  a tanítás óráiban a szemináriumban, vagy 
a zárdában adjon helyet. 

Az építkezéshez hozzáfogtak  1837. tavaszán és befejezték  1838. 
őszén. 
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Az összes építkezésre kiutalt a gubernium a brassói kamarai pénz-
tárból 10,291 rhenes frtot,  belső felszerelésre  pedig (>30 rlt. frtot. 

A pénzt a szerzet házfőnökéhez,  mint a gymnasium igazgatójához 
utalták, kitől nyugták ellenében átvette Puskás Tamás plébános, mint 
építtető biztos. Az építőmester Kremer János volt. Miután a gymnasium 
építése kapcsolatos volt a seminariuméval, Csikszék lelkes lakóinak a 
seminarium érdekében hozott áldozatai a gymnasium építés érdekét is 
szolgálták. Az itt nem emiitett áldozatok a seminarium építésénél 
lesznek bővebben felsorolva. 

Az igy kiépült gymnasiumban a földszinten  volt 2 tanterem, a 2 norma, 
s az I-ső grammatika, az emeleten 1 a II. és III. grammatika, 1 az I. 
és II. humanior osztály számára és 1 auditórium. 

A gymnasiumi tanári kar létszámának ötre való kiegészítése folytán 
szükség volt még egy uj tanszobára, miután a normális iskolának 2, a 
gymnasiumnak 5, összesen 7 szoba kellett, holott rendelkezésre csupán 
6 tanterem állott. A szükséghez képest tehát építettek később még 
két tantermet a tanulmányi alap terhére. Az uj építés költsége 
3359 frt.  volt. 

A gymnasium. bejáratául szolgáló ajtó fölé  a következő, ma már 
többszörös mészréteggel bevont vers volt irva: 

ALtIVs en sICVLIs eXstrVCta paLaestra Ca Moen Is 
Caesar Is AVgVstI fVLta  faVore  illtet. 

(Székely muzsafiak  tancsarnoka, lám, magasabb már, mert a felség-
nek jó szive támogatá.) 

Alig honosodtak meg a szelídebb tudományok a számukra épült 
uj termekben, kizavarta onnan a muzsafiakat  a szabadság eszméinek ki-
vivására ragadott fegyver  zaja. 

Csíkszeredai Gecző János és Háromszéki Donát Pál királyi táblai 
gyakornokok Maros-Vásárhelyről 1848. márczius havában eljöttek Csik-
Somlyóra; a seminarum tantermébe összegyűjtötték a felsőbb  osztályos 
tanulókat; itt előadták azon politikai mozgalmakat, a szabadsági esz-
méket, melyek az európai nemzeteket, különösen hazánk polgárait lel-
kesedésbe hozták; fölemlítették,  hogy Magyarország minden gymnasiu-
máuak tanulói a magyar szabadság kivivása és a zsarnoki járom lerá-
zása mellett tüntetéseket rendeznek, egyedül a félreeső  csiksomlyói ta-
nulók nem tudnak semmit a mozgalmakról. Azután a nagyobb ifjakat 
egy vendéglői helyiségbe hivták, ott lediktálták nekik: „Itt a zászló 
kezeinkben" czimü verset, megtanították dallamára, a tüntetésre vonat-
kozó teendőkre beoktatták és ezzel eltávoztak. A hazatérő ifjúság  fel-
tüzelte társait, ugy, hogy tanulásról szó sem volt; a seminariumi regens 
nem levén képes a zajt lecsillapítani, jelentést tett az igazgatónak, de 
ez azzal válaszolt: „Majd holnapra kialuszszák magukat." 
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Másnap reggel a seminarumi tanulók az osztályokban a szállások-
ról begyült tanulókat is értesítették a történtekről és igy az összes ifjú-
ság egy csoportban lement a Csiksomlyóhoz tartozó Várdotfalva  alsó 
végére és ott a közelebbi község távolságát mutató fára  feltűzött  két-
fejű  sast kövekkel darabokra törték; innen felvonultak  Csobotfalvára,  hol 
szintén a két helyre kitűzött kétfejüsast  leverték, majd a mezőn át 
Csomortánba, onnan Pálfalvára  vonultak, mindenütt a kétfejüsast  kőzá-
porral darabokra törték; innen Taplocza felé  vették utjokat. 

Mialatt távol voltak, a Csik-Somlyón székelő ő-dik század főhad-
nagya, Kovács Ignácz neszét vévén a tanulók mozgalmának, a századot 
összedobdtatta, hogy az ifjúságot  szétverje; a honn maradt gyerek ta-
nulók egyet elküldöttek az eltávozottakhoz és értesítették erről őket, 
kik hazatértek, ugy hogy még a 10 órakor tartott misére megje-
lentek. 

A hazaérő ifjúságot  a tanárok az iskola előtt, nemzetiszínű szalag-
csokor diszszel mellükön, várták. Templomozás után bementek a semi-
nariumi nagy tanterembe. Ezalatt a seminarium elé jött Kovács főhad-
nagy a századdal, a felállított  katonasággal fegyverre  töltetett és be 
akart hatolni a seminariumba; az igazgató tiltakozott ellene, kijelentvén, 
hogy a seminarium kiváltságos hely, hol senki másnak semmi joga, kö-
vetelte, hogy a főhadnagy  tegye le kardját és akkor bebocsátja; hosz-
szas alku után Kovács bebocsátást nyert és az ifjúságot  goromba nyel-
vezettel összeszidta, a többi közt azt mondván, hogy „mikor a- császár 
czimerét a kétfejüsast  levertétek, a Jézus Krisztust vertétek le a feszü-
letről", ezzel eltávozott s a künn lakó tanulókat iparkodott összefog-
dosni, de ezek már meglehetősen elrejtőztek. Mégis sikerült Siket János 
poétát elfognia,  ezt a katonasággal körülvétette, térdre állította és a ka-
tonaságot biztatta legyilkolására, azonban ezekben több volt a humánus 
érzés és nem bántották. 

Rákövetkező nap megyelent Csik Somlyón a csík-széki főtiszt,  az 
ezredes és a négy királybíró, ez utóbbiak mindenikének fia  volt a gym-
nasiumban. Az összegyűlt tanulóifjúságot  figyelmeztették  kihágásuk rosz 
következményeire és eltiltották a további hasonló viselkedést. A tanulók 
már csak annyiban tüntettek, hogy közköltségen nemzeti színű zászlót 
készíttettek, fóvegükön  és mellükön nemzeti színű szalagot és csokrot 
viseltek, és hazafias  dalok éneklése mellett bevonultak a csíkszeredai vár-
ban lakó ezredeshez, hol szintén ily dalokat énekeltek ; a cs. k. kormány-
tól kiküldött Lázár László grófnak  macska-zenét adtak; a nemzeti jel-
vényt viselni nem akaró seminariumi regens hajadon fővel  járt iskolába 
és a templomba, a többi tanár hordotta a jelvényeket. 

Ezután is folytak  az előadások, de már a tanulók kevesebb gon-
dot fordítottak  a tanulásra, mint a nemzeti ügy megbeszélésére s a nép 
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közütt tartott szónoklatokra és buzdító beszédekre, míg végre a vizsgá-
latokat letették és julius 3-dikán a szülői házakhoz távoztak. 

A n y á r i s z ü n i d ő v é g e z t é v e l s z o k o t t i d ő b e n 
ismét összegyűlt az ifjúság  egy része tanulmányainak tovább folytatására 
Ezeket Modó János a humaniórák tanára a gyűlésterembe összehivta, 
rövid beszédet tartott hozzájuk a haza jelenlegi állapotáról, melyet azzal 
végezett: „Inter anna silent niusae," mire a tanuló ifjúság  szétoszlott. 

A kisebb tanulókat az állandó sorozásnál összegyűjtötte Gál Sándor 
és számukra Csik-Szent-Mártonon a kincstári épületben, mely katonai 
iskola volt, felállított  egy hadi iskolát, melynek tanárai voltak Bruck-
müller, a csíkszeredai volt katonai iskola tanítója és csomafalvi  eredetű 
Rékai honvédhadnagy, ki tanulmányait a kézdivásárhelyi fő  katonai isko-
lában végezte. Ezen hadi iskolába a gymnasiumi tanulókon kivül beren-
deltettek még a beszüntetett többi katonai iskolákat végzett tanulók is. 

A felnőtt  tanulók legnagyobb része önként, más része sorozás utján 
honvéd lett és többnyire a tüzérséghez osztatott be, osztozott a székely 
ezredeknek a szabadság kivívásáért küzdött fényes  hadi tetteinek dicső-
ségében. 

i 
6 



IV. 

A gymnasiumnak a szabadságharcz utáni visz-
szaállitásától a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

minisztérium által kiadott első gymnasiumi 
tanterv életbeléptetéséig. 

1851—1869. 
A szabadságharcz lezajlása után az erdélyi püspök főpásztori  gondja 

a megszűnt iskolák visszaállítására irányult A csiksomlyói zárda-főnök-
nek, Veress Ignácznak azt irja 1849. okt. 1-én, hogy miután Isten e ha-
zának a békességet visszaadta, ideje és kötelességünk arról gondoskodni, 
hogy a fegyverek  zörgései között minden oktatás nélkül neveletlenül 
vesztegelt iijuságnak a kiképeztetésre szükséges utat és módot ismét 
megnyissuk. Felszólítja tehát a zárda-főnököt,  hogy haladéktalanul jelentse 
fel,  ha vájjon olyanok-e a gymnasium és normális iskola körülményei, 
hogy azokban a leczkéket mihamarabb elkezdeni lehessen? nincs e az iskola 
épület elrontva, vagy más czélra ugy elfoglalva,  hogy abban a közelebb 
tartandó leczkékről gondoskodni ne lehessen ? kik maradtak meg a taná-
rok közül és kik kénytelenittettek politikai vétségök miatt állomásukat 
odahagyni ? mikorra gondolná az iskolát megnyithatónak ? Annál is sür-
gősebben kéri ezekre a választ, mert ezen jelentés az Erdély-egyház-
megye papjainak elhelyezésében, melyet soká nem halaszthat, irányadóul 
kell hogy szolgáljon. Mint.ebből kitűnik az uj aera alatt a körülmények 
oda alakultak, hogy a gymnasiumhoz, melyet eddig kizárólag szerzetes 
tanerők láttak cl, jövőre világi pap tanárok is fognak  alkalmaztatni. 

A püspök a késlekedő választ nem tudta bevárni, hanem ismét 
megsürgette a fenti  kérdésekre a felterjesztést,  melyet már az elközelgett 
tanév kezdete is szükségessé tett. Erre a válasz csak az lehetett, hogy 
a gymnasium volt tanárai politikai magatartására vonatkozólag a puri-
fieatio  még nincs megejtve. 

A szabadságharcz után ugyanis minden közhivatalt viselőnek tisz-
tázni kellett magát (puriticatio), hogy a forradalomtól  távol állottt Maga 
a Csik-Szcredában székelő cs. kir. purificalo  főbiztosság  elnöke Kerites 
őrnagy, a felséges  kormányszék nevében a zárdafőnököt  felszólitja,  hogy 
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egy névszerinti jegyzéket terjesszen be, melyből kitűnjék, hogy a volt 
gymn. tanárok közül, kik vannak a helybeli hadi törvényszék által a forra-
dalom alatti viseletük iránt kitisztázva, és kik nem álltak még tisztázás 
végett elő, a purificalt  egyénekről az illető certificatum  is mellékelendő 
ezen kimutatáshoz." 

Az iskola 1849-ben nem levén megnyitható, a püspök a további 
lépéseket a katonaság eltávolítására megtette, minek folytán  az erdélyi 
polg. és kat. főkormányzó  1850. augusztus 6-án a cs. k. vidéki parancs-
ságokhoz egy rendeltet bocsátott ki, mely szerint mindazon iskola épü-
letek, melyek a katonaság számára elfoglalvák,  haladék nélkül kiüresi-
tendők, a katonákat pedig, ha máskép nem lehetne, privát házaknál is 
el kell helyezni. Kimondatik ezen rendeletben, hogy a tanépületek zárva 
tartása, vagy más ezélra való elfoglalása  egy oly közérdeket sért meg, 
melynek minden más magán érdeket feláldozni  szükség, a főkormányzó 
el van határozva az iskolák kinyitását a legközelebbi október havában 
eszközöltetni, és megparancsolja a vidéki hivataloknak, miszerint ezen 
rendelet mikénti teljesítéséről, vagy az absolut nem teljesithetés esetén 
az ellenálló elhárithatlan akadályokról, őt legfölebb  szeptember közepéig 
hivatalosan értesítsék. — Ezen rendelethez képest a püspök meghagyja 
Veress Ignácz zárdafönöknek,  hogy a maga részéről is, törik-szakad, 
erélyesen tegyen meg minden lépést az iskola beállithatására, az állapo-
tokról tegyen jelentést és az iskola javítására és felszerelésekre  vonat-
kozólag egy költségvetést is csatoljon. 

A zárdafőnök  minden iparkodása mellett sem tudta az itteni ható-
ságot rábírni, hogy ez a költségvetést elkészítse; mi nem is csoda, 
hisz maga az erdélyi püspök az erdélyi cs. kir. guberniumhoz a csik-
somlyói gymnasium ügyében ez idő tájt tett többszörös előterjesztésére 
sem tudott választ kieszközölni. Ugy látszott, hogy ezen gymnasium ügye 
mindaddig függőben  tartatott, mig a bécsi cs. kir. kultusz miniszter az 
erdélyi oktatásügyre vonatkozó rendszerről nem határozott. Sőtazl850-ik 
év utolsó részében már az is kétségessé vált, hogy gymnasium egyáltalán 
Csikban fog  e felállitatni  ? és ha igen, vájjon Csik-Somlyón-e, vagy más 
helyen? Ugyanazért figyelmezteti  a tartományfőnök  Keresztes József  a 
zárdafőnököt,  hogy a tanárok még 1848-ból hátralékos fizetésének 
követelésétől óvakodjék, nehogy az ügynek ártson, annál is inkább, mert 
könnyen visszautasittatik, miután a volt tanároknak a purificatioról  még 
nincs igazolványuk. 

Végre az erdélyi püspök Kovács Miklós hathatós sürgetéseire, 
melyeket a cs. k. minisztériumhoz intézett, valahára az erdélyi cs. k. 
főkormáuy  1851. julius 15-ről az erdélyi katonai parancsnoksághoz, 
kincstárhoz és a csiki vidéki bizottsághoz sürgős rendeletet bocsátott és 
körükből — hozzájuk csatolva még a csiksomlyói szerzet zárdafőnökét 
1'. Veress Ignáczot — egy vegyes bizottságot nevezett ki, melynek fel-

6* 
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adata volt a gymnasium és seminarium epületének a katonaságtól való 
visszavétele és kitakaritása. Ezen bizottság ugy látszik nem alakult meg, 
mig a püspök újbóli erélyes felterjesztésére  a vall. és közokt. miniszter 
által újból felszólított  erd. cs. k. főkormány  most már szigorúan nem 
rendelkezett arról, hogy a katonaság a csiksomlyói gymnasium és semi-
narium épületből „rövid napok alatt" kiköltözvén, ismét Csik-Szeredába 
áthelyeztessék. A püspök meghagyta a gymnasiumi igazgatónak, hogy 
az épületek kitakaritatását a katonai hatósággal szemben sürgesse, azok-
nak eddigi használatáért az illő bért és az okozott kár megtérítését ne 
csak kérje, hanem követelje is. Azután a gymnasium kitakaritása és a 
tönkre tett iskolai felszerelések  megszerzésére ejtse meg az árlejtést és 
a számadást terjessze fel  a püspökhöz, hogy annak kifizetését  a cs, k. 
főkormánytól  kieszközölje, mert czélja, hogy az iskola legalább október 
második felében  megnyíljék. A normális iskola most azonnal meg-
nyitandó. 

Addig is, mig a javítási és takarítási költségeket a cs. k. főkor-
mány kiutalja, a szülők értesítést nyertek, hogy a gymnasium 1851. 
október 26-án meg fog  nyílni. A költségek azonban ezen évben nem 
voltak utalhatók, mert az igazgató költségvetése a hivatalos közegek 
kezén elveszett és csak egy év múlva volt a javitás eszközölhető. 

A szent ferenezrendiek  tartomány főnökét  felkérte  a püspök, hogy 
a cs. k. vall. és közokt. miniszter által kiadott „< )rganisations Entwurf" 
értelmében tanítandó tanárok névjegyzékét küldje meg a tanárok alkal-
mazhatása végett. Az újonnan szervezendő gymnasiumba 6 szerzetes 
tanár jelöltetett ki, kik közül Veress Ignácznak kellett volna gymna-
siumi igazgatónak lennie, minthogy az ujabb szabályzat értelmében az 
igazgató egyúttal tanít is a gymnasiumban. 

Az 1848-ban honvéddé lett tanulók egy része a beállott absolut 
zsarnokság zaklatásai elől menekült, más része itthon rejtegette magát, 
java részét besorozták az osztrák armadiába és külföldre  vitték, egy 
sem jött vissza a csiksomlyói gymnasium volt honvéd tanulói közül. A 
szülők 1851. október elején elhozták a gymnasiumba gyermekeiket, kikből 
a tanárok 4 osztályt alkottak és pedig oly formán,  hogy a tanulóknak 
osztályokra való csoportosításánál — a felsőbb  osztályokban — az 
1848-ban általuk látogatott osztályokra voltak tekintettel, a kisebb osz-
tályoknál pedig inkább az életkort vették figyelembe,  hogy kit melyik 
osztályba tegyenek. A tanítás a tanév elején a zárda asztalos műhelyében 
folyt;  a tanulók egyszerű lóczákon ültek; az összes 4 osztály ugyan-
azon egy tanhelyiségben, hová a tanárok sorra jártak be. Könyv, a 
Principiát kivéve, nem volt, a többi tárgyakat lediktálták a tanárok és 
igy a tanulás kézírásból folyt.  Egész tanéven át a felsőbb  tanhatóság 
megbízottat nem küldött az iskola megvizsgálására. 
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Az újonnan beállított iskola tanárainak névsorát bemutatta a pro-
vinciális a püspöknek, a fizetés  kiutalása végett. 

Az eredményre vonatkozólag a provinciális azt irja Veres István 
házfőnöknek,  kit az igazgatói teendőkkel is niegbizott volt, „hogy azon 
leirat jött, miszerint a szerzetből professorokat  nem szabad rendelni; — 
Püspök ur Ű Nagyméltósága felirta  a cultus ministeriumhoz, hogy már 
a tanitók helyt vágynák, az iskolák megnyiltak, sőt ilyen felirat  már 
ezelőtt is történt, s most ismételtetett a püspök részéről erántunk oly 
dicséretesen és kedvezőleg, hogy magam se irtam volna semmivel töb-
bet és jobban, azonban közelebbről a ministeriumtól lejött: hogy mivel 
a somlyói szerzetesek a forradalom  alatt igen kormány-ellenesen visel-
ték magukat, teljességgel nem adatik kezükre a gymnasium, hanem ren-
delkezett a kormányhoz a minisztérium, hogy másokból rögtön tanítók-
ról gondoskodjék/' 

Igy hát mi csak privátim taníthatnánk és ekkor semmi remény 
a fizetéshez. 

Tehát más professorok  lesznek, s talán azok közé egy-kettő a 
micnkből is becsusz." Figyelmezteti továbbá a tartományfőnök,  hogy 
nem tartja helyesnek az ellenmondást, mert annak roszabb eredménye 
lenne. — Annyi tény, hogy a szabadságharcz alatt magát hazafiasan 
viselt szerzetházat bevádolták érzelmeiért, mint ennek az erdélyi kor-
mányzó berezeg is kifejezését  adta az erdélyi püspök és a provinciális 
előtt és ennek nagy része van abban, hogy az absolut rendszer nem 
szívesen bizta a forradalmi  proclamatiok nyomtatását eszközölt szerzet-
ház tagjaira' az ifjúság  nevelését. 

Itt mellesleg megemlíthetjük, hogy gr. Clam Gallas ezredes 5000 
frt  kadisarezot vetett ki a szerzetre ezen nyomtatványok miatt, melyet 
azután lleydte erőszakolt ugyan a szerzettől, de Ilaynald püspök köz-
bevetvén magát, sikerült a hadisarcz egy részét elengedtetni. 

A provinciális és az erdélyi püspök minden befolyásukat  érvé-
nyesítették, hogy a gymnasiumi tanárság kizárólag a szerzetnél ma-
radjon, azonban minden törekvésük daczára csak annyit tudtak kivinni, 
hogy ideiglenesen csupán két szerzetes maradhatott meg az iskolánál, 
de ezek is csak ideiglenesen, mig t. i. a tanári állomások betöltésére 
czélba vett pályázat lejár. A tartományfőnök  resignatióra inti a szerze-
tet, hogy nyugodjék bele a dolgok mostani rendjébe, Gamaliel szavait 
idézve: „Ha Istentől van, ellent nem állhatni, — ha emberektől, meg-
bukik." Egyúttal figyelmezteti  a házfőnököt;  hogy a tanárokká kineve-
zendő világi papokat fogadja  be a zárdába lakásra és kosztba — 
egy évre. 

A tanári kart következőkép állította össze a főkormány,  1852. 
febr.  19-én: világi papot kinevezett hármat u. m. Pálfi  Józsefet,  Vákár 
Jánost és Pap Jánost; az eddig tanított szerzetesek közül meghagyott 
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kettőt, Bodó Sebestyént és Mojzes Lajost 1851. nov. 1-től számított fize-
téssel : az igazgatói teendők végzésével ideiglenesen megbízta Varga Ke-
lemen szerzetest, 100 frt  igazgatói honoráriummal. Ugyanekkor rendsze-
resítve lett az iskolaszolgai állás 100 frttal,  kapott még a gymnasium 
fűtő  anyagra 50 frtot,  kellékekre és könyvtárra 50 frtot,  jutalmakra 
20 forintot. 

Ezzel megszűnt az eddigi familiatio  pénz. A tanintézet kis gym-
nasium lett, s az összes intézeti épületeket az igazgató gondozta. 

A következő 1852 3 tanév elejétől a gymnasiumi igazgatót is 
rendszeresítették, P. Varga Kelemen helyébe kinevezvén igazgató ta-
nárrá Szontagli József  erdélyegyházmegyei áldozárt; e szerint volt a 
gymnasiumnál négy világi pap és két szerzetespap tanár. A későbbi 
időkben is alkalmazott a főtanhatóság  két tanári székre a gymnasium 
körül annyi érdemeket szerzett sz. ferenczrendi  szerzetből tanárokat, 
kik szakképzettség tekintetében is iparkodtak tanári tisztüknek minden-
ben megfelelni,  mig 1891-ben az egyik szerzetes tanár apostasiaja foly-
tán üresedésbe jött tanszék már nem szerzetessel töltetett be; a meg-
maradt szerzetes P. Kopatz Pátrik pedig a vallástani tanszékre rendes 
tanárrá kineveztetett. 

Ezek folytáu  a gymnasium, melyet eddig kizárólag a szeivtferenez-
rendi szerzetesek láttak el tanerőkkel, átvétetett tőlük, kik annak életet 
adtak, annyi küzdelmek közt fenntartották,  néha a végenyészettől meg-
méntették, ifjúságát  annyi odaadással és áldozattal oktatták és nevelték, 
kik Csikszék számára kétszáz éven át az intelligentiát kiképezték, s 
kiknek csak mély vallásos érzetük, szigorú szerzetesi rendszerük, szor-
galmas munkásságuk, a tudomány iránti fogékonyságuk  és szeretetük, 
hazafias  érzésük volt képes arra, hogy a gymnasiamot a színvonalon 
mindig fenntartsák,  sőt a versenyt minden külsegély nélkül más inté-
zetekkel szemben kiállják. A hivők buzgósága a csiksomlyói szerzetház 
fennmaradását  anyagi javakkal biztosította, mit annak tagjai a székely 
nemzet sarjainak kiképzésével viszonoztak, de elvégre ezen szerzetház a 
tanügy érdekében hozott áldozatainak is meg lett volna a netovábbja. 

A század második fele  már oly követelésekkel állott elő a tanárok 
kiképeztetésére vonatkozólag, oly költséges beruházásokat és felszerelé-
seket kívánt az iskolától, melyekre, miután az erdélyi tartományban fennálló 
szerzetes házaknál szükségelt tagok száma az összes személyzetet igénybe 
veszi, más részről pedig a csiksomlyói kis gymnasiumnak nagy gymna-
siummá való átalakításához és további fejlesztéséhez  szükségelt óriási anyagi 
áldozatot csakis a szerzet különböző házai anyagi javainak az eredeti czéltól 
való elvonásával lehetett volna meghozni, a szerzet egymaga képtelen volna 
ugy hogy ma már kevésbé volna oka a szerzet tagjainak, a gymnasium átadása-
kor méltán hangoztatott panaszra: „Haereditas nostra versa esin alienos!" 
A szentferenezrendi  szerzetnek Csík Somlyón a catholicismus és oktatásügy 
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érdekében kétszázadon keresztül tett fáradozásai  és áldozatai elég ér-
demet szereztek arra, liogy dicsőségüket a későbbi századok nemzedékei 
előtt is megalapítsák. 

A gymnasium első beállítása sok nehézséggel járt. Szontagh igaz-
gató panaszkodik, hogy: 

„E nyomorúság- és koldusságra jutott székely nemzet, ha va-
lamiben, ugy gyermekei neveltetésében lát és tapasztol iszonyú 
akadályokat. Minden iskolakönyveink méreg drágák, szegénység és 
drágaság olyan gátak a neveltetés pályáján, melyek bennünket is 
— tanárokat — aggodalommal töltenek el s időtől fosztanak  meg, 
mert nem levén a szülőknek tehetsége iskolakönyvek megszerzé-
sére, többnyire Írásból kell feladataikat  a fiuknak  mcgtanulniok és 
igy kénytelen a tanár jobb részét óráinak diktálással foglalni  el, 
mi nem kevés akadály a tanulmányokban való haladásnál. Föld-
abrosz, iskolapecsét, ének,- rajz- és szépirástanár nincs." 

Egyúttal tervbe vette az igazgató, hogy a tankönyvek beszerzésére 
gyűjtést rendez, mire a püspök engedélyét és anyagi hozzájárulása igé-
retét kinyerte. Ez alapját képezte a később oly iidvös eredménynyel 
működött kölcsönkönyvtár intézményének. 

Egyelőre csak annyi eredményt sikerült elérni, hogy a felcsiki 
papság adományozott (18)2.) 17 frt  16 krt, a tanuló ifjúság  20 frt  47 
krt, használati dijért bejött a könyvekért 3 frt  20 kr. 

Az 1853/4 tanévben volt 20 példány tankönyv 18 frt  értékben. 
A paptanárok szállásügyét olykép oldották meg, hogy az igazga-

tón kivül még két világi paptanár a seminarium épületben lakjék, 00 
frt  szálláspénzük fele  pedig a lakásul kijelölt szobák és általán a se-
minarium kijavítására fordittassék.  Egy évvel később a serainariumban 
lakó tanárok szálláspénzt nem kaptak. 

A tanárok politikai magatartását a politikai és katonai hatóság, 
ámbár a tanárokkal hűségesküt tétetett, gondosan felügyelte,  mely oly 
részletességig terjedt, hogy a csupa papokból álló tanári karnak is meg-
küldte azon, különben a beamtereknek szólló rendeletet, hogy szakál-
lat ne viseljenek, vagy a hivatalnokoknak előirt hivatalos föveget  ne 
hordják. 

A gymnasium — ugy látszik a nagyobb tekintély kedvéért — 
különösen az utóbbi időkben előszeretettel használta a k i r á l y i jelzőt 
és magát királyi katholikus gymnasiumnak czimezte, mely visszaélést 
nagyon helyesen beszüntető püspöki rendelet a következő: 

Tisztelendő  Középtanodai  Igazgató! 
Az erdélyi katholikus Oskolák és neveldék igazgatóinak né-

melyike a C s á s z á r i k i r á y i mellék nevezettel önkényüleg visz-
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szaélvén, azt oly tisztán katli. iskolákra és neveldékrc is átru-
házta, melyeket a C s á s z á r i k i r á l y i Czim semmikép sem illet. 
Ezen visszaélés leginkább azért sajnálandó, mivel az eddig is sok 
zavart okozott, utóbb pedig magának a történeti igazságon és 
tiszta törvényen alapuló katholikus birtokjog és önnállásnak is ár-
talmára lehetne. Az erdélyi fennálló  kath. középtanodák a nem-
zeti és népiskolák, (kivévén azokat, melyeket kamarai helyiségek-
ben maga a cs. k. kincstár fizet)  a neveldék és alapítványok katho-
likusok eredetökre nézve, katholikusok a pénzalapra nézve, me-
lyekből segedelmeztetnek, fizettetnek,  fenntartatnak.  Sem a vallási-, 
sem a tanulmányi-, sem az ösztöndijak-, sem a nemzeti és nép-os-
kolák pénzalapja és jószága nem más, mint tisztán kath. pénzalap, 
oly kath. privát tulajdon, melyet a Császári és királyi elnevezéssel 
eddig is csak hibából ruházhattak fel.  — Es kétséget nem szen-
vedő igazság az is, hogy az erdélyi katholikusok, egyházi, osko-
kolai és alapítványi ügyeiket tekintve, tiszta törvény és ős-szokás 
dönthetlen erején, épen oly autonómiával birnak, minővel a többi 
vallásfelekezetek  Erdélyben. 

Ugyanazért magától az erdélyi cs. k. főkormányszéktől  f.  hó 
2-ról 20415/CMG. szám alatt nyert rendeletnél fogva  is szorosan 
meghagyatik Tisztelendőségednek, hogy a Csik-Somlyói középtano-
dát és neveidét tisztán csak r ó m a i k a t h o l i k u s nevezettel 
czimezze és czimcztesse, csak is ezen czim illetvén ezen intézete 
ket, ós azoknak elöljáróit és tanárait, melyek és a kik kath. pénz-
erőn tartatnak. Ugyan ezt kell érteni az ösztöndijakról is, melyek 
mindannyiszor római katholikusoknak Czimzendők. 

A kath. egység és automiának fentartása  kivánja azt is, hogy 
a kath. középtanodákban és neveidékben a püspök, mint az erdélyi 
r. kath. nép fejének  liire és tudta nélkül mi se történjék. A püspök 
a közéjipont; általa kell az egyházi és nevelési ügynek kezeltetni, 
6 a katholikusok képviselője, miután a kath. Bizottmány — fáj-
dalom — fölfüggesztetett.  Minden Utasitás tőle kérendő és minden 
rendelés tőle és általa várandó. Megvárom tehát, hogy a közép-
tanodák és neveldék érdekében teendő minden hivatalos jelentések, 
informátiok,  kérdések hozzám küldessenek, honnan ha szükséges, 
a cs. k. főkormányszékhez  általam fognak  azután fölterjesztetni. 

Egyébiránt buzgó imáiba ajánlott atyai hajlandósággal ma-
radok stb. 
A katonaság által tönkre tett épület javításához és az iskola kezdet-

leges felszereléséhez  140 frttal  járult a cs. k. főkormány  a tanulmányi 
alapból, melyhez később még 95 frtot  csatolt, a seminariumban lakó 
2 tanár lakásának költségeit 81 frtban  megtéríti. A gymnasium helyre-
állítási és bútor felszerelési  költségeinek fedezésére  a tanulmányi alapból 
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összesen 903 frtot  kapott 1853. közepéig, mely összegből 714 frt 
gymnasiumra, a többi a seminariumra esik. 

A gymnasium és seminarium épületének katonai ezélokra való 
felhasználásáért  a katonai hatóság tizetett (185 4.) és pedig a gymnasium 
épületéért a tanulmányi alapnak 243 frt  53>/:1 krt, a seminariumért az 
ösztöndijalapnak 274 frt  26:1/4 krt. 

Legtöbb nehézséget okozott az Organisations Entwurfban  előirt ta-
nítási módszer alkalmazása már csak azért is, hogy maguknak a taná-
roknak is a kezdet nehézségeivel kellett megküzdeniük. Nehezitette a 
helyzetet még azon körülmény, hogy a régi tanrendszer és az uj kö-
zött egy átmeneti módozatot kellett követni. 

A cs. k. közoktatási ministerium, hogy a tanitás menetét kellően 
ellenőrizhesse, elrendelte (1852.), hogy a már lefolyó  1851/2 és a bekö-
vetkező tanévre a tanártestület a követendő tanmenetet elkészítve fel-
terjessze. A rendkivül fontos  rendelet főbb  pontjai: 

„A folyó  tanévre behozott átmeneti tantervről szóló jelentés 
ne foglalja  magában csupán a minden tantárgyra meghatározott 
heti óraszámot és ennek a hét egyes napjaira vonatkozó beosztá-
sát, vagyis az órarendet, hanem azon kivül: 

1) az ó-klasszikus és az anyanyelv tanitására vonatkozólag: 
a) tűzze ki a folyó  tanév végéig előreláthatólag tárgyalandó 

olvasmányok számát és pedig a felvett  görüg és latin szerzőknél 
a könyv, fejezetek,  énekek és versek számát, s Chrestomatiáknál 
és olvasókönyveknél pedig a kütefc  és oldalok számát, ezenkívül 
megjegyzendő még, hogy mely darabok olvastatnak el egyszerűen 
és melyek tárgyaltatnak tüzetesen. 

b) Kitűzendő a tanulók által minden osztályban készítendő 
házi és iskolai dolgozatok száma s egyúttal megnevezendő a fel-
adatok tárgya is (pl. helyesírási gyakorlat, mondatok szerkesztése, 
utánzat, kivonat, szabad dolgozat stb. 

2) A tübbi kötelező tantárgyra vonatkozólag a tudományág 
általános mngnevezésén kivül megnevezendők annak a folyó  tan-
évben tárgyalásra kitűzött fejezetei  is ezek tartalmának rövid meg-
jelülésével ; ezenkívül minden egyes tantárgynál megnevezendő a 
tannyelv, az előadó tanár neve és a tanulók kezén levő tankünyv 
pontos czime és szerzője. 

3) Az „Organisatons Entwurf  der Gymnasien und Realschulen 
in Oesterreich" 18. §. 2. d. e. pontjában felsorolt  nyelvekre, to-
vábbá a rajzra, énekre és zenére vonatkozólag megjegyzendő, hogy 
a nevezett „Entwurf  20 és 21. §§-nak szabványai ezen tantár-
gyaknál mennyiben vétetnek figyelembe. 

A gymn. igazgatók e jelentést az „Organisations-Entwurf" 
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112. §. 3. és az nAnhang" No. XV. A. 5. értelmében a tanári 
értekezletből kifolyólag  tegyék meg. 

A fenn  adott utasítások pontos szem előtt tartásával szer-
kesztendő a jövő 1852—3. tanévre szóló tanterv is, mely teljes és 
pontos áttekintést nyújtson az ezen időtartamra előirányzott s min-
den osztálynak és tanárnak beosztott tananyagról, óraszámáról, az 
egyes osztályok számára kiválasztott olvasmányokról, az olvasó-
könyvekről stbről. Különben magától értetik, liogy az „Organisa-
tions-Entwurf"  függelékének  XV. A. 4. és 13. 4. szabványai sze-
rint készitondő tantervnél nemcsak arra kell ügyelni, hogy a 
gymnasium régi tanrendszeréről az újra való átmenet hézagnél-
küli és folytonos  fejlődésben  legyen, hanem az sem hagyandó fi-
gyelmen kivül, hogy a többször emiitett „Organisations-Entwurf"' 
56. §. 1. és 2. határozatai, — melyek szerint a gymnasium czél-
jára való tekintettel, a megállapított tantervtől való eltérés meg 
nem engedhető és a nyilvános gymnasiumoknál ezek természeté-
nél fogva  a tantervnek nagyobb egyformasága  és állandósága ki-
vántatik, mint a magán gymnasiumoknál, — teljes és csonkitat-
lan erőben és érvényben tartassanak. E mellett azonban a 112. §. 
3. értelmében a tanártestületeknek nem csak jogában áll a tan-
terv módosítása iránt indokolt előterjesztést tenni, sőt nagyon kí-
vánatos, hogy a tantervhez az uj rendszer eredményén eddig tett 
tapasztalatok alaposan kifejtve  a testületek idevonatkozó óhajai 
és indítványaival együtt csatoltassanak. 

A mi végül a tankönyveket illeti, a jelenleg használat-
ban levő egyik-másik tan- vagy olvasókönyv helyébe behozandó 
uj könyvnél nem csak az „Org. Entw".-ban az egyes tantárgyak 
kezelésére megállapított módszeres alapelvek szolgáljanak szoros 
irányadóul, hanem a leggondosabban kerülendő az is, hogy a gya-
kori és sokszor csak egyes tanárok szeszélyéből vagy tapasztalat-
lanságából eredő változtatások által a tanulóknak, a jelenlegi drá-
gaság mellett amúgy is tetemes költségei szükségtelen és lehan-
goló módon szaporittassanak. 

A benyújtandó jelentések és tantervek külső alakjára nézve 
teljesen az igazgatóságok tetszésére bizatik, hogy azokat az „Org. 
Entw." függelékének  IX. sz. a. foglalt  minta szerint két, vagy 
több táblázatban szerkesztik-e meg, vagy más alakban állitják-e 
ki, csak arra kell ügyelni, hogy a választott alak kényelmes át-
tekintést nyújtson." 
A tanártestület 1854. február  21-én tartott gyűléséből kérelmezi 

Erdély akkori nagynevű püspöke Haynald Lajostól a kis gymnasium-
nak főtanodává  emelését következő indokból: 
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„1) Vidékünknek tiszta kath. vallást követő népessége fél-
tett kincsét — g y e r m e k e i k e t — mig azoknak fogékony  keble 
minden külső benyomásnak oly könnyen enged, csak is hitrokonai 
között óhajtaná neveltetni s majd koruk és ercjökben, vallás és 
tudományosságban megszilárdultán, kevesebb aggodalmak kiséreté-
ben odább bocsátani. 

2) Iskolánkat kebelébe záró helységnek ugv a természettől 
nyert magasabb áhitatra ragadó fekvése,  mint s főleg  a vallásnak 
buzgó pártfogói  által alapitott egyházi intézményei, ezt a vallásos-
ságnak sok másfelett  előnynyel biró Templomává — zajtalan el-
vonultsága pedig a musáknak háboritlan lakhelyévé teszik. 

Csiknak, Gyergyó és Kászon fiu  székek beszámitásávali 
népessége, hogy egy óhajtott főiskolát  népessé és teljessé tölteni 
bir, jeleni tudományos kiképoztetésre 'szánt s tettleg iskolát gya-
korló nevendékeinek számából kitetsző, mely az Udvarhelyi főis-
kola tanulóit .jóval felül  múlja, sőt annak a Marosvásárhelyi al-
tanoda ifjaival  egyetembeni bitszámát is megközeliti. — Azonfelül, 
hogy a szomszéd Háromszék is kantai iskolája megszűntével ifjait 
hozzánk szokja küldeni. 

4) Ha valaha nép az önmegtagadással iparkodott gyermekei 
jövendő boldogságát megállapítani — ugy ez erényben Csiknak 
népe megy elől példával, mely ön mindennapijának feláldo-
zásával törekedik fiait  a mindennapiasságból kiemelni, de legjobb 
szándéka mellett sem birja jóra indult, szép reményű gyermekét c 
helyi iskola végeztével magasabb kiképeztetésben részesíteni. 

5) Iskolánknak helyisége, térfoglalta  az ezen czélra szolgáló 
pénzalapnak igen csekély rovásával lehetne fő  t a n o d á v á átala-
kítható, annál is inkább, hogy a jelenleg ezen épületben szállásoló 
elemi iskolák a helyi zárdába czélszerüen átszállithatók, - - mi-
dőn másfelől  a szaporítandó tanárok fizetése  is — a Szcbeni Főis-
kolának állam-iskolává lett kegyes átvételével — fennmaradt  üsz-
vcgből lehetne fedezhető." 
A tanártestület ezen indokokkal támogatott kérésének teljesítése 

csak a későbbi időre maradt fenn. 
A gymnasium újból való beállításának és az uj tanrendszer behoza-

talának nehézségeit oly erélylyel legyőzött Szontagh Józsefet  áthelyezte 
a főtanhatóság  Székely-Udvarhelyre, helyébe Bodó Alajos erdélyegyház-
megyei áldozárt nevezte ki gymnasiumi igazgatónak és seminariumi rc-
gensnek. (1854. jan. 9-én) A gymnasium vezetésének ügye és felelős-
sége az uj tanrendszerben az igazgató kezébe levén öszpontositva, mos-
tantól fogva  az igazgatók személye inkább kidomborodik, erélyiik, kép-
zettségük iránya és személyi hajlamaik megfelelő  nyomokat hagynak a 
gymnasium történetében. 
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Az erdéiyi helytartótanács közölte a gymnasiumi tanárok vizsgála-
tára vonatkozólag kiadott szabályzatot, mely szerint minden 1848. óta 
alkalmazott ideiglenes tanár, kinek tanári képesítése a szabályzat értel-
mében nincs, vizsgát tenni köteles; a vizsgáló bizottság Budapesten ál-
líttatott fel  (1855.) 

A szállásokon levő tanuló ifjúságnak  nem nagy épülésére szolgált 
a katonai laktanya hiányában az egyes lakásokon elszállásolt katonaság, 
mely néha a tanulókkal is összetűzött, miért is a tanártestület kérésére 
a katonaságot Csik-Szeredálm helyezték el. 

A kezdet nehézségeit legyőzött gymnasium oly jó hírnévre tett szert, 
oly kedvező fejlődésnek  indult, hogy az I-ső osztályba az 18ö4/5-dik 
tanévre 116 tanulót kellett felvenni.  A gymnasium tanártestülete tanév 
végén jelentést tesz, hogy miután Háromszékről is a szülők ide hozzák 
gyermekeiket, jövő tanévre kilátásban van miszerint az I-ső osztályba 
146 tanuló fog  jelentkezni; ugyanazért tekintve, hogy ennyi tanulót egy 
terembe elhelyezni nem lehet, de meg a tanár sem győzi ennyinek írás-
beli dolgozatait javítani, kéri a felsőbb  tanhatóságtól egy párhuzamos I-ső 
osztály felállítását.  Mire azon válasz jön, hogy az első osztályra jelent-
kezők közül a gyengébbeket vissza kell utasítani, a tanárnak pedig keve-
sebb órát adni, hogy az írásbeli dolgozatokat javítani képes legyen. 

Az osztály tulnépessége miatt a tanárok nem voltak képesek min-
denik tanulót gyakran kikérdezni s c miatt igen sok tanuló elbizakodva 
hanyaggá lett, de ezeknek megfeddése  és fegyelmezése  a tanároktól igen 
sok időt rabolt volna el, elhatározta tehát a tanártestület, hogy minden 
hét szombatján tanóra végével azon tanulókat, kik egész héten megro-
vandóan hanyagok voltak, a tanár rendelje magához és ott megfenyitse 
őket. 

Az erdélyi róm. kath. iskolák felügyeletére,  mint vizsgáló biztos 
Feszti Károly iskolai tanácsos küldetett ki 1855-ben. Az iskolatanácsos-
nak joga volt a gymnasium osztályait és a tanárokat előadás közben 
meglátogatni, a tananyagról, módszerről és eredményről tájékozást sze-
rezni, kérdezni, a fegyelem  megtartását megvizsgálni, felügyelni,  hogy az 
előirt tankönyveket használják-e? saját elnöklete alatt tanári gyűlést 
tartani, ott a felsőbb  rendeleteket előadni, esetleg az akadályokat taná-
csával elháritani. 

Feszti Károly cs. kir. tanácsos kineveztetését követő évben meg-
látogatta a csiksomlyói gymnasiuniot is. Az állapotokkal meg volt elé-
gedve, dc azért mégis figyelembe  ajánlotta, hogy a tanárok által kijaví-
tott Írásbeli dolgozatokat az igazgató felülvizsgálja,  a tanárok előadásait 
látogassa, az előadások alkalmával az osztálykönyveket pontosan vezes-
sék, a Mári Társulat könyvei, melyek a tanulók pénzén szereztettek be, 
a szerzetházból a gymnasium könyvtárába áthozassanak, a seminariumot 
érdeklő ügydarabok a gymnasiumtól elkülönítessenek. Helyesli és jövőre 
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is fenntartani  óhajtja a gymnasiumnál már régebb dívó azon szokást, hogy 
a latin és latinnyelv elsajátítása végett a tanulók ugy egymásközt, mint 
tanáraikkal szemben, kivéve a tanóra anyagát, felváltva  egyik nap latin-, 
másnap németnyelven beszélhetnek, az ellene csak egy szó kiejtésével 
is vétők büntetésül a megfelelő  nyelv szótárából bizonyos számú szavakat 
kötelesek megtanulni. 

A tanárok németnyelvi képzettségével sehogy sem volt megelégedve 
és őket a németnyelv behatóbb elsajátítására inti, melyre vonatkozólag 
nemcsak 185ö. febr.  B án, henera ezenkívül már több izbcn is rendelkezett 
a felsőbb  tanhatóság. Hogy a német nyelv elsajátítása könnyebb legyen, 
ajánlja, miszerint az újonnan idehelyezett Horvát Károlyival gyakrabban 
összejöjjenek szabad idejükben, ki a német nyelv elsajátításában segéd-
kezet fog  nyújtani, mely ajánlatot a tanári testület szívesen fogadott  (1856), 
de igénybe nem vett. 

Az I. és II. osztály, tanulói „Szorgalmi Társaságot" alapítottak, 
mely szerint a szomszédságban lakó tanulók összegyűltek, játék helyett 
tanulás versenyt rendeztek, egymást kikérdezték, a tananyagról egymás-
nak felvilágosításokat  adtak; ezen társulását a tanulóknak a tanártestület 
örömmel fogadta. 

A szabályzatok értelmében a szépírás is tárgya volt a gymnasium -
nak, azonban erre rendszeres tanár nem volt a gymnasiumban, hanem 
a felállítás  első évében Szontagh igazgató tanitotta, később ez is meg-
szűnt. A gymnasium 185(!-ben a jeles képzettségű és müveit lelkű Hor-
váth Károlyt nyervén meg tanárának, ez vállalkozott a szépírás tanítá-
sára, sőt hogy a szépreményű ifjúság  a kedélyt nemesítő éneket ne nél-
külözze, az ének tanítását is magára vállalta, szabad idejében lelkes 
dalokat tanitatott be az ifjúsággal. 

A tanulmányi baladásnak hathatós előmozditói és ellenőrzői voltak 
a tanári tanácskozmányok. A tanév elején szept. első napjaiban tar-
tott tanári értekezlet tárgyai voltak a felsőbb  helyről jött leiratok 
előterjesztése, a tantárgyak beosztása a tanárok közt, a tanév ele-
jén tett intézkedések az iskola megkezdésére és vallási teendőkre nézve, 
a tanórák rendjének megállapítása; még egy másik gyűlés is tartatott a 
tanév első hónapjában az ezen hónapi tananyag kijelölésére. Ezenkívül 
a tanév minden hónapja 1-ső napján tanári értekezlet volt következő 
tárgysorozattal: felsőbb  leiratok felolvasása,  minden egyes osztálynál 
kiilün a fegyelmi  állapot megállapítása, azután a tantárgyakat sorra véve, 
mindeniknél az osztály tanulmányi előmenetele a mult hónapról és a 
folyóban  előadandó tananyag, írásbeli tételek részletesen, az igazgató 
észrevételei az osztályokban végzett hospitálásoknál tett tapasztalatairól, 
végül tárgyalták az esetleg felmerülő  indítványokat. Ezen kivül tartották 
a rendkívüli gyűléseket. 
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A tanév végén külön jelentést kellett felküldeni,  melyet az igaz-
gató és tanártestületi jegyző állított össze. Ezen tanévvégi jelentés tár-
gyai voltak: A) a tanárok neve, egyházi vagy világi állása, kinevezésének 
ideje, az általa tanított tárgy, óraszám, B) Statisztikai táblázat a) ezen 
osztályban múlt tanév végén volt, felsőbb  osztályba lépett, kimaradt, az 
alsóbb osztályból jött, év elején beirt és jelenlegi létszáma a tanulóknak; 
b) a tanlók nemzetiségét; c) vallását feltüntető  statisztika; d) alapítvá-
nyok. C) Tanszerek a) könyvtári könyvek gyarapodása vétel és ajándék 
utján; b) fizikai  szertár gyarapodása. D) Tanulmányi állapot: minden 
osztálynál felsorolva  a tantárgy, óraszám, tankönyv, előadott tan-
anyag részletesen, mindkét félévben,  tanulók száma és azok előmene-
tele, a kapott tanjegyek szám szerint. E) Rendkívüli tárgyakról kimuta-
tás épugy, mint a D) pontnál. F) Fegyelmi állapot, magaviselet. G) Yal 
láserkülcsi állapot, isteni tisztelet. — M i n d e z e k b ő l kitűnik, hogy ezen leg-
gondosabban és elég terjedelmesen szerkesztett tanévvégi jelentés méltó 
ősapja volt a mostani tanévvégi zárójelentéseknek. 

A k i s g y m n a s i u m n a k t e l j e s g y m n a s i u m iná v a l ó 
k i e g é s z í t é s é r e , mint már említettük, a tanártestület már 1854-ben 
eredménytelenül irt fel  a felsőbb  tanhatóságnak ugyan, de az oktatás-
ügyért buzgolkodó tanártestület nem engedte hosszas ideig pihenni e kér-
dést, hanem 1857. január 20-dikán ismétli kérését. Az utókor figyelmét 
méltán felhívd  felirat  álljon itt egész terjedelmében: 

Nagyméltóságú  Fő  Pásztor! 
Kegyelmes  Urunk! 

Excellentiád magas kegyéből azon szerencsének örvend Tes-
tületünk, hogy a katholicizmus ezen megszentelt klassikus földjén 
a legnépesebb iskolát vezetheti. — Szép hivatásunk a tanitás és 
nevelés legmagasztosabb munkáját tűzte ki élőnkbe s erre irányul-
nak leikeinknek is legszentebb törekvései. Működésünk czélját 
Egy házunk és Hazánknak hitbuzgó, tudományos fiakat  adni, s 
igy az egyetemes tökéletesedést előmozdítani, felkutatni  és melegen 
pártolni mindazon eszközöket, melyek a gondunk alá bizott ifjú-
ságnak jelen- és jövőjére áldást hozók lehetnek, egy perczig sem 
tévcsztők szemeink elől. Ezen szent eszme lebeg most is előttünk 
s indított értekezletünk nyomán arra, hogy Nagy Méltóságod előtt 
egy iskolánkat igen közelről érdeklő szükséget felfedezzünk  s an-
nak orvoslására elhatározott szerény szándékunkat fiúi  bizodalom-
mal felterjesztve,  Atyai bölcs tanácsát, jóváhagyását és kegyelmes 
segélyét esdekeljük. 

Közös és legforróbb  óhajtása az iskola-vidék minden rendű 
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és rangú lakéinak: „Vajha a csik-somlyói algyiunasium főtanodává 
emeltetnék." Ez legbuzgóbb óhajtása a gyermekei boldogitásáért élő-
haló szülőknek, ez mindenkinek, ki a nép boldogitását a vallás-
erkölcsi-tudományos nevelés utján hiszi és akarja elérhetőnek. Tes-
tületünk e minden oldalról egyesek és községek részéről egyformán 
nyilvánított óhajtásokat szoros figyelembe  vévén, érett megfontolás 
után alaposoknak találta azokat és olyanoknak, melyektől c vidék-
nek szebb jövője függ;  e fontos  indokok közül, melyek ez általá-
nos óhajtásnak alapul szolgálnak, hódolattal emlitjük: 

1. Népünk, mely őseitől nyert Üdvözítő vallását vérével vé-
delmezé s maiglan szcplőtlenül megőrizte, gyermekeit mindaddig, 
inig azoknak ifjú  keble minden külső befolyásnak  olyan könnyen 
enged, csak is bitrokonai között szeretné neveltetni, hogy majd 
kevesebb aggodalmakkal bocsáthassa a korukban, vallás és tudo-
mányosságban megerősődötteket oda, hol az idegen vallások csá-
bitó kisértetcinek kitéve lehetnek. 

2) Iskolánkat kebelébe záró helységnek ugy a Természettől 
nyert buzgóbb áhítatra ragadó fekvése,  mint s főleg  a vallásnak 
hő keblű pártfogói  által alapított egyházi szent intézmények, bú-
csúk, szent társulatok, stb. stb. ezt a vallásosságnak sok más he-
lyek felett  előnnyel biró Templomává, zajtalan elvonultsága pedig 
a Músáknak csendes lakhelyévé s egy untalan zajgó városnál min-
don esetre alkalmasabbá teszik. 

3) Csik, Gycrgyó, Kászon és Háromszék — miután kantai 
iskolája megszűntével ifjait  ide küldi — oly népességűvé teszik is-
kolánkat, hogy ez jelen évben is a 200-at túlhaladva a Honnak 
bármelyik főiskolája  tanulóinak számát jóval felülmúlja  és kétséget 
nem szenved, miszerint annak tudatában, hogy gyermekeiket ntem 
lesznek kénytelenek a négy osztály végeztével a megízlelt tudo-
mányos pályáról leszorítani, a szülők sokkal nagyobb számmal ad-
nák iskolába gyermekeiket és ekép általánosabb felvilágosodás 
nyomán az ohajtott népboldogitás eszméje inkább közelitne a 
valósul áshoz. 

4) Soha nép nagyobb önmegtagadással nem iparkodott gyer-
mekcinek jövendő boldogitását megállapitani, mint Csiknak min-
den rendű népessége, ugyanis a) vidékünknek — 7y2 O nifold  mi-
velhető földje  több, mint 90 ezerből álló lakóinak nyújtva táplálé-
kot — a birtok mennyiségéhez képesti aránytalan népessége b) keres-
kedésre felhasználható  semmi, vagy igen kevés terménye., c) a mű-
iparnak hiánya és d) az állam szükségeihez mért terhekbeni része-
sedés oly nyomasztólag hatnak népünk vagyoni állására, hogy az 
legjobb szándéka mellett gem birja jóra indult, szép reményű gyer-
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mokoit e helyi iskola végeztével magasabb kiképeztetés végett 
távolabb eső s több költségbe kerülő helyre küldeni. 

5) Általánosan elismert dolog lévén, hogy Népünk a Vallá-
sosságot minden más vidékek felett  szivében leginkább megőrizte, 
teljes meggyőződésben élünk, hogy a vallás-erkölcsösségnek ho-
nunkban fenntartására,  élesztésére és terjesztésére hivatottabb és 
alkalmasabb egyéneket Egyházunk nem nyerhet, mint vidékünk-
ből, s mennyivel több jé erkölcsű ifjak  készülhetnének ezen pá-
lyára, hogy ha itt helyben a főgymnasiumot  végezhetnék; hol kü-
lönben is az erkölcs megőrzésének nem kell annyi csábitó, roszra 
vezető alkalmakkal küzdeni, melyektől városon az azokra hajlandó 
ifjakat  sokkal nehezebb távol tartani. 

Midőn ezen elősorolt indokok alapján helyi iskolánknak nyolez 
osztályra emeltetését, érdekünk és magunk nevében is, Nagy Mél-
tóságodtól legalázatosabban könyörögnek, szerény bitben élünk, 
hogy ha a kath. alapítványi pénzügyállás az erre megkívántató 
költségeket fedezni  nem birná, a mint sokoldalról vett örvendetes 
nyilatkozatok reményleni engedik, népünk örömmel fogna  áldozat-
készségével járulni ezen ügy felsegitéséhez,  s mi is e téren min-
dent elkövetni el nem mulasztanók s igy fiúi  bizodalommal re-
ményelve Nagy Méltóságodtól kegyes pártfogást,  csak egy körül-
mény marad, mi akadályul állhatna óhajtásunk elérésébeu és ez 
kellő szállások hiánya Csik-Somlyón, ily nagy számnak befogadá-
sára s éppen ezen útban álló gátnak elmozdítása iránt tervünk 
tárgya ezen alázatos feliratunknak.  Ugyanis: 

A. Csik-Somlyó a legszegényebb faluk  egyike lévén ezen 
nyomora még házaiból is kitűnik, melyek közül alig találtatik egy-
nehány olyan, hogy egynél több lakó szobával birna, ez pedig a 
tanulóknak, kik házigazdáikkal s azoknak családjával ily szi'ik 
helyre szoritva vannak, legkevésbbé alkalmas tanulási helyül. 

R. Csik-Somlyónak fekvése,  viszonya is olyan iskolánkhoz, 
mely nagymértékben neheziti az elszállásolást, mert iskolánk a fa-
lunak közepén levén, ettől nyugotnak és keletnek egy kis patak 
mindkét partján oly hosszura nyúlik cl keskenyen, hogy a tanu-
lók al- és felső  részében a messzeség miatt — mely különösen 
télben kis gyermekeknek igen terhes — teljességgel el nem szál-
lásolhatók s igy kénytelenek az iskola közelében fekvő  házakba 
összeszorulni. 

Mely gymnasiumunk előhaladására káros befolyással  ható kö-
rülményt régóta aggodalmas figyelemmel  kiséri a tanári tes-
tület, s ujabban is fontolóra  vévén, egy közös laknak felállítási 
szükségéről meggyőződött s azt következő előre jól megfontolt  okok 
alapján látja czélszerünek. 
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a) A vallás erkölcsös nevelés, mely ezen esetben folytonos 
felügyelet  alatt vezettethetnék, sokkal szebb gyümölcsöket teremne, 
megóván a nemzedékeket zsenge korukban a külső világnak rom-
lott levegőjétől s isteni félelemben  nevelve őket, holott most több-
nyire neveléstelen gazdák felügyeletére  bizva, a leggondosabb ta-
nári felvigyázás  mellett is rosz társaságoknak s a bün egyéb csáb-
jainak kitéve lehetnek. 

b) Midőn a tanulás általában könyittetnék, a neveldei szokásos 
szabályok értelmében behozandó idő-felosztás  és annak szoros meg-
tartása által, különösen eszközöltetnék a nyelvbcni előhaladás az 
egymás közötti folytonos  gyakorlat által, mig most gazdasági dol-
gaikkal csaknem mindig elfoglalt  gazdáik felügyeletétől  távol, ide-
jüket jó vagy roszra forditani  jó indulatoktól függ,  gyermeki ész 
pedig önkormányzásra sohasem elegendő. 

c) A rend minden dolognak lelke lévén, itt is a tanulók teen-
dőiben, étel, ital, alvás szóval mindenekben behozandó rend egy-
felől,  másfelől  a czélszerü rendezésű szobáknak mindig tisztán és 
jó levegőben tartása, jótékony befolyású  leend a gyermekek egész-
ségére, mig most igen sokan szoritatván egy szobába s a külön-
ben is alsóbb rendű székelyek általános ferde  szokásaként — neve-
zetesen télben, soha egyszer sem szellőztetvén, sok helyt nagy, más-
helyt kis mértékben melegitetvén, azon felül  10—12 ifjúnak  egy 
asztal mellé szorittatása, tüzvilágnáli tanulás, ágyaiknak egymásfölá 
halmozása stb. tanulóinknak gyakori betegeskedéseit okozzák. 

d) A szülőkön tetemesen segítve lenne ezen intézet által, 
mert sokkal kevesebb költségbe kerülne gyermekeiknek taníttatása, 
azoknak közösen mindnyájuk által hordozott élelmezésével s legna-
gyobb agodalmuktól menekednének meg, azokat vallásos, erkölcsös 
mindig éber felügyelet  alatt tudván. 

e) Ezen óhajtott intézetnek kiil- és belszerkezetéről kellékei-
ről, kiviteli módjáról értekezve abban állapodtunk meg, hogy : 

I. Epi tettnek a Gymnasium közelében egy akkora lak, mely 
a jelenlegi fennálló  neveidébe be nem férhető  ifjakat,  körül-bclül 
200-at vagy legalább azok nagyobb részét befogadná,  különös te-
kintetbe vételével a szegényebb sorsuaknak. A lak a befogagandó 
ifjak  számához mért belső osztályokkal láttatnék el. 

II. Az élelmi czikkeket meghatározott, pontosan kiszámított 
s minden egyes tanulóra napról-napra kimért mennyiség és minő-
ség in natura maguk a szülők adnák havonkint vagy évnegyedeu-
kint és szolgáltatnák be mindegyik meghatározott időben az illető 
gazda kezeibe, s az egynemű ezikkek mind üsszcsittetvén, az egész 
itjuság egyformán  délben is, estve is egy tál étellel láttatnék el, s 
e nembeni ujitáa alig térne cl a régitől. 

6 
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Ugyanis ezen vidékbeliek eleitől fogva  ugy iskoláztatták gyer-
mekeiket, hogy az egy közönségbelieket, nyolczat-tizet, még többet 
is egy szállásra helyezvén, a szülők rendre egy-egy hétig mind-
egyiket főzeléknemüvel  s mindenik külön a magáét kenyérrel el-
lássa és igy csak minden 8—10-ik héten került a sor egyre, továbbá 

III. A mennyit 200 ifjú  jelenleg szállás, fa,  főzés,  és felügye-
leti gondoskoáásért fizet  gabonául, azt pénzértékben számítva küny-
nyen tehetni 1000 pengő forintra,  miből a tervezett intézetnek min-
den nemű szükségleteit, u. m. fa,  gyertya, szolgálat és egy fel-
ügyelőnek illő dijazását is lehetne fedezni,  a fennmaradó  összeget 
pedig a szükséges évenkinti mindennemű javításokra és a legszen-
tebbekre fordítani,  a felügyeletet  egy tanár vezethetné legczélszcrüb-
ben a helybeli nevelde fennálló  szabályai értelmében.' 

Tervünk kivitoli módját a következőkben állapítottak meg: 
Bocsáttatnék egy aláírási ív iskola vidékünk mindegyik kö-

zönségéhez az illető cs. kir. hatóságok utján és ellenjegyzése mel-
lett, egyszersmind felkéretnének  mindazon helységbeli lelkészek, 
hogy fevilágositásukkal  az Ugy előmozdításában közremunkáljanak, 
— a tanári testület maga részéről, jóllehet a mindennemű czikkek 
drágaságához mérve annyi fizetéssel  bír, melyből — csak megélhe-
tésre szorítkozva még egy pár legszükségesebb könyvet sem tud 
évenkint megszerezni, — de átlátván ezen intézetnek s igy a Gymna-
siumnak népünkre teendő legüdvösebb befolyását  elhatározta, 
hogy bármekkora áldozatba kerüljön az aláírást 100 azaz száz pgő 
frtal  nyitandja meg. 

Hírlap utján is találtatnának meg közelebb és távolabb lakó 
atyánkfiai  s szóiitatnának fel  segélyző adakozásra. 

A közelebb fekvő  helységek pénz segély helyett materiálék 
szolgáltatására hivatnának fel,  melyek sokak között megosztva alig 
érezhetők lennének — és 

Mihelyt a pénz alap akkorára nevekedett, egy alkalmas, a 
Gymnasiuméval összefüggő  telek vásároltatnék meg, melynek ezen 
czélra jutányos megnyeréséhez a testületnek teljes reménye van. 

A fennebbi  pontokban körül irt tervünk kivitelében összpon-
tosulva nagyméltóságú Püspök ur! testületünknek legforróbb  óhaj-
tása, mert ez által véljük gymnasiumunk legnagyobb szük-
ségét pótolhatónak, s minél nagyobb mértékbeni előhaladását 
eszküzölhetőnek: éppen szükségesnek látjuk ezt azon esetben is, 
ha alázatos feliratunk  elején a fő  Gymnasium érdekében nyilvá-
nított óhajtásunk legyőzhetlen akadályok miatt nem létesü hetne 
j8 — s ha netán utóbbi óhajtásunk egy közös lak felállítása 
iránt legjobb akaratunk ellenére részvét és kellő segély hiánya 
miatt kivánt czélt nem érhetne, Annyit mindenesetre saját csekély 
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áldozatunk s egy néhány lelkesebb pártfogó  segélyével kiviendünk, 
hogy a begyülendő összegből egy alkalmas telket vásároljunk s 
azon Gymnasiumunk számára egy fa  iskolát alapítsunk, de szebb 
remény biztat bennünket, s midőn azért jól megfontolt  indokokon 
nyugvó tervünket Nagyméltóságod magas pártfogásába  ajánlani bá-
torkodunk s kegyes segélyeért esdünk, — Méltóztasson Nagymél-
tóságod hazaszerte áldott nagy neve iránt alázatos hódolatunk jeléül 
venni, midőn azt tervezett intézetünk homlokzatára vésni, azt mint 
iskola ügyünk előmozdításának egyik leghatalmasabb emeltyűjét 
Nagyméltóságod nevén nevezni előlegesen is elhatároztuk. 

Nagyméltóságodnak vidékünk iránt tanúsított s köz hálával 
kisért atyai indulatjától, nagylelkűségétől még egy szép intézet a 
praeparandia is várja születését, megbecsülhetetlen előmozdítója 
leend ez a népbodogitásnak. Gyergyó-Szt.-Miklóson — ha nem le-
het itt Gymnasiumunkkal összekapcsoltán — majd fel  fog  állni a 
reáltanoda s Nagy Méltóságod mindezek által oszlopot emelend a 
nép szivében, mely az ember boldogitás ügyében tett legszebb érde-
meit fogja  mindig a hálás utókornak is hirdetni." 
A tanártestület felirata  a lánglelkii főpásztor  keblében viszhangra 

talált, azonban mint a ki Somlyón tett gyakori látogatásai alkalmából a 
csiki székelység viszonyait nagyon jól ismerte, a kérdéses ügynek egy 
sokkal szélesebb mederben folyó,  s a körülményeknek is megfelelő  irányt 
adott. 

A tanári testületnek adott válasza ugyanis ekép szól: 

Tisztelendő  Igazgató  Tanári 
Örömmel olvastam a csik somlyói gym. tanári testületnek f. 

évi boldogasszony hó 20-ról hozzám intézett folterjesztvényét.  A 
buzgó katholikus Székely népet eleitől fogva  különes Atyai sze-
retettel karoltam át. Serdülő nemzedékének vallásos neveltetése, 
szellemi lehető legjobb kiképeztetése mindig és kiválólag szivemen 
feküdt.  S épen ezért nem lehet elismerőleg nem nyilatkoznom 
minden törekvés felől,  mely ez érdekre irányul, nem lehet nem 
dicsérnem a tanári testületnek buzgalmát, melyet ez Ügyben hő 
óhajtásommal öszhangzólag nevezett irata nyomán tanúsított. 

Mindazáltal a tanonezok elhelyeztetése tekintetéből tervezett 
közös lakra nézve különösen észrevételeimet a következőkben te 
szem meg: 

Mielőtt egy hasonló lak fölállítása  iránt komolyabb lépések 
történhetnének, jól meg kell fontolnunk:  1) nincsen-e ennél sür-
gösb szükség utunkban? és 2) valljon érnénk-e óhajtott czélt au-
nak fölállításában  ? 

6* 
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Az első kérdésre f.  hó 7-ről 419. sz. a. kelt s a Székelyföldi 
esperesekhez intézett soraimmal felelek.  Tekintse át s fontolja  meg 
komolyan a tanári testület az ott mondottakat s azután Ítéljen. — 
Csik-Somlyóra igenis főgymnasium  kell, mint ezt maga a tanári 
testület óhajtja és kéri; de oda még egy iskola-tanitói képezde 
is szükségeltetik, — kell egy jól szervezett normális iskola is. 
E három a legelső szükség. S e tekintetben a legelső lépéseket 
már meg is tettem. Lesz-e erőnk, mely az akadályokat legyőzve 
nagy tervünket letesitse, majd meg látandjuk. Minden esetre ad-
dig, mig e hármas czél elérve nem leend, más egyebet nem mel-
lőznünk nem lehet. 

De valyon érnénk-e ohajtott czélt a tervezett közös-lakfül-
állitásában ? 

Hasonló épületnek fölállítása,  szükséges bútorokkal leendő 
ellátása s azután föntartása,  nein különben az ott felügyelő  és 
szolgálattevő egyének némi díjazása, roppant pénzösszeget igényelne. 
S ezt honnan? A Székely nép szegény, — nyilvános alap, 
mely az ügyön segíthetne nincs, s ha még hozzáadom, miszerint 
nekünk nagy Gymnasiumot, praeparandiát és normális iskolát is 
kell állítanunk: részemről alig merem hinni, hogy a terv létesül-
hessen. — S ez csak mellékesen legyen mondva. 

Tegyük, hogy a lak fölállittatott  és szerveztetett. Az ifjak-
nak ellátását mindenesetre maguk a szülők eszközölnék és pedig 
vagy tisztán készpénz, vagy termékek, s ezek mellett még egy 
kevés pénz által is. Az elsőről, minek utánna a nép nagyobb része 
oly nehezen tud pénzre szert tenni, szó sem lehet. A mi a máso-
dikat illeti: egyrész tán pontosan beszolgáltatná tartozását: az 
egészről ki fog  jót állani? s pedig ilyenkor minő kellemetlen vi-
szonyok merülnének föl,  azt gondolni fölösleges.  Hogy hasonló el-
látás nagy, sőt alig legyőzhető akadályokkal lenne összekötve, az 
bizonyos. S mind e mellett mégis ez ellátás a szülőknek kevesebb 
költségbe nem kerülne. — Ennyit az Anyagiakról. 

De ez ügynek szellemi oldalát tekintve sem érnénk ohajtott 
czélt. Ha e részből minden ugy ütne ki, mint azt a tanári testü-
let előre látni szeretné, igen jó lenne. Azonban a tapasztalás egye-
bet bizonyitott bc. — Hosszasan e tárgynál nincs miért maradni. 
Egy jól szervezett, mindennel kellően ellátott és különösen szigorú 
felvigyázás  alatt álló Convictualis életnek meg vannak előnyei, hol 
ezekben hiány van, ott csak szomorú példával találkozunk. A 
kérdésben forgó  közös lak, mint terve is mutatja, formaszerinti  nü-
velde nem lenne, sőt miután erre alap sincs, nem is lehetne. 11a 
igy, akkor tanácsosi) azzal egészen fölhagyni. 

A hiányt, mely Csik-Somlyón az ifjak  elszállásolására nézve 
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merül föl,  sokkal czélszerübben lehetne pótolni más uton. Adjon 
más irányt a tanári testület dicséretes buzgalmának, — keressen 
vállalkozókat és buzdítsa őket az Ígérkező nyereség tekintetéből 
is terjedelmesb épületek emelésére, melyek több ilju befogadására 
is alkalmasok legyenek. Igy egy helyett több épület emelkedvén, 
díszére fog  válni az a helységnek s el lesz érve a czél, melyhez 
különben eljutni igen nehéz leendett. 

Egyébként ájtatos imáiba ajánlottan maradok Tisztelendő 
Uraságodnak 

Károly-Fehérvár, Böjtclő hó 14. 1857. 
jóakaró főpásztora 

Lajos. 
Febr. 4-én a kerületi esperekhez intézett leiratában felfejti  a ta-

nári testületnek kinyilatkoztatott szándékát, a maga indokaival egy 
költségvetést tesz az erre szükségelt összegről, rámutat a módozatra, 
hogyan lehetne ezt beszerezni, az igy megadott tájékoztatás után meg-
hagyja az espereseknek, hogy a kerületi papsággal tanácskozást tartsa-
nak s ezek által a székely nép javarészének szándékát kitudván, rész-
letes jelentést tegyenek, szívesen fogadván  a dolog kivihetése iránti 
minden tervet. 

A beküldött jelentések kedvezően hangzottak. Az erd. cs. k. hely-
tartótanács a püspök előterjesztése következtében a kerületi hivatalok-
hoz apr. 18-án kibocsátott körrendeletében az emiitett tanintézetek fel-
állítására megkívántató pénznek önkéntes adakozás utján való gyűjtését 
nemcsak megengedte, hanem e czélra a hivatalok közremunkálását 
ajánlotta is. 

Végre a fe1  gymnasium, tanítóképezde és négy osztályú elemi is-
kola felállítása  ügyében a főpásztor  „kedves székely híveihez" kibocsátja 
az örökké emlékezetes felhívást. 

D. a J. Kr.! 1550/1857. 

Lajos, 
Isten és az apostoli sz. szék kegyelméből erdélyi püspök, 
cs. k. valóságos belső titkos tanácsos, egri fő-egyliázi  ol-
vasó kanonok, cs. k. tiszteletbeli ndvari káplán, arany-ér-

dein-keresztes, a szent hittudomány tudora, s a t. 
Székelyföldi  kedves katholikus híveimnek üdvözlet és áldás 

az Úrban! 

Főpásztori szivem szeretetének teljéből akarok hozzátok szólani 
oly ügyben, melynek létesítése a katholikus székely nép boldogabb jö-
vőjének egyik fő  eszközlője leend. 
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Kevés szóval adandóm elő a mit mondani akarok. Mert nektek, 
Krisztusban szeretett hiveim! kik ősi dicsőségtek magasztos érzetével 
lelkesülve gyermekeitek nevelését, s ez által nemzetetek szellemi emel-
kedését eszközölni mindenkor ritka buzgósággal igyekeztek, elégséges-
nek tartom kijelelni az utat, mely jövendő jobbléteteknek biztosítására 
vezet, a végre, hogy az érettetek tenni és áldozni kész Főpásztorotok-
nak szándékát közakarattal felkaroljátok  és áldozataitok által dicsősé-
gesen életbe léptessétek. 

Hajdan a harczmezőn jeleskedtetek, s tudom őseitekhez méltók 
leendetek, ha a felséges  apostoli Fejedelem hü vitézségteket a legma-
gasb trón ós a haza védelmére igénybe veendi. De önérdeketek és a 
kedves hon java, becsülete mást is vár tőletek. A székely népnek, ha 
az egyházi és állami közhivatalokban nevének régi dicsőségét méltán 
hordozó fiakat,  hü és okszeriileg munkás honpolgárokat és egy vallásossá-
gában boldog nemzedéket nevelni akar, az egyház által táplált és szen-
tesitett tudományosság és miveltség mezején is jeleskednie kell. Ezt sa-
ját kebelében felállítandó,  korunk igényeinek teljesen megfelelő  taninté-
zetek által érendi el. Ily intézetek volnának: 

1. egy a mostaniaknál tökéletesebben fölszervczctt  nyolez osz-
tályú teljes középtanoda; 

2. egy jól elrendezott oskola-tanitói képezde; és 
3. egy a képezdével szoros kapcsolatban álló négy osztályú 

elemi iskola. 
Szüksége van a katholikus székely népnek egy nyo lez osz-

t á lyú közép t anodára , mely tökéletes szervezése által a magas kor-
mány és az egyház minden igényeinek megfeleljen,  magának egy nyil-
vános tanintézet jellegét és jogait biztosítsa, a kath. székely iQuságot 
az állami hivatalokra kellőleg előkészítse, az erdélyi papságra és szer-
zetes rendekbe való felvételre  kiképezze, és igy a székely nép előmene-
telét és boldogulását könnyitse. 

Szükségtek van oskola-tanitói képezdére. Népnevelést hallotok, ked-
ves fiaim,  mindenfelől  hangoztatni. Ez volt az egyháznak ősrégi óhaj-
tása és törekvése. Forrón ohajtjátok azt bizonyára magatok is. De a 
népnevelésnek tényezői a tanitók, kiknek hogy taníthassanak tanulniok, 
hogy másokat képezhessenek képeztetniök kell. A tanitók kiképezteté-
sét az eddigi harangozói és tanitósegédi rendszer által, miként tapaszta-
lásból tudjátok, kellőleg elérni nem lehet. Segíteni kell a dolgon; se-
gítve lesz pedig az oskola-tanitói képezde által, melynek mielőbbi felál-
lítását, irántatoki atyai gondoskodásából maga a cs. kir. magas kormány 
is ujabb időkben ajánlotta. 

Szükségtek van egy a k é p e z d é v e l k a p c s o l a t b a n á l ló 
négy o s z t á l y ú elemi osko lá ra , melyben a képezdei tanulók gya-
korlatilag tanulhassák a helyes oktatás rendszerét, és melyben gyerme-



keitek a középtanodai tanulmányokra kellőleg előkészíttessenek. Ha sze-
rencsésen működő felgymnasiumot  és képezdét óhajtunk, a jól rendezett 
elemi iskolát nélkülözni nem lehet. Mert ez amazoknak alapja. Alap nél-
kül pedig építeni nem lehet. 

A hely iránt, hol ezen intézeteket felállítani  legczélirányosabb, csak 
egy vélemény uralkodhatik azok szivében, kik nem helyi és magánérdc-
kekeik, hanem az összes katholikus székely nép boldogulását szokták sze-
mök előtt tartnni. Én e végre Cs i k-So mlyó t jelelem ki. 

1. Mivel az erdélyi katholikus egyház ezen classicus földjé-
hez a székely nép vallásos emlékezeteinek legszebbjei kötvék, — 
mivel e hely, hol atyáitok és utódaik a boldogságos szent Szűz-
nek édes anyai pártfogását  különös módon tapasztalták, legalkal 
masabb a katholikus nemzedék katholikus érzelmeinek növelésére 
és szilárdítására. 

2. Mivel Somlyó a több, mint nyolezvan ezer katholikus lel-
lelket számláló Gyergyó és Csik-Kászonnak, valamint felső  Három-
szék, Sepsi-Miklósvár és Udvarhelynek mintegy középpontját ké. 
pezi, hová szegényebb szülők is könnyebben küldhetik gyermekei-
ket, hol ma is a négy gymnasialis osztály több növendéket szám-
lál, mint bár mely más középtanodánknak mind a nyolez osztálya. 

3. Mivel az iskolatanitói képezdére nézve sem lehetne Som-
lyónál akár vallási, akár helyfekvési  tekintetben alkalmasabb he-
lyet kijelelni. 

4. Mivel a közöttetek mindenütt, hol főpásztori  utaimban meg-
fordultam,  hangosan nyilvánuló közvélemény is Somlyót a fennirt 
czélokra legalkalmasabbnak itéltc. 
Óhajtom, Krisztusban szeretett hiveim! hogy a hely iránt köztetek 

féltékenység  és szakadozottság ne uralkodjék. Egyforma  szeretettel ölel-
lek mindnyájotokat. Egyforma  közelségben állotok szivemhez, bár mily 
részében is lakjatok a székely földnek.  Csak öszpontositani akarlak egy 
— mindnyájotokat egyformán  érdeklő szent ügyben, nehogy szétszórva 
és kicsinységekben elpazarolva erőtöket, szent szándékjaitokat meghiúsít-
sátok. Udvarhely és Marosszék bír középtandát; ha Isten éltet ad, és 
a hivek közremunkálása igyekezeteimet és áldozatkészségemet gyámoli-
tandja, Háromszéknek is szerzendek Kantán egy a nép igényeinek meg-
felelő,  s a középtanodai czélokat is részben eszközölni képes ipartano-
dát; de felgymnasiumot  és képezdét minden székben külön fölállítani 
képtelenek levén, központosulnánk kell, és közerővel a közboldogságot: 
előmozdítani. 

A kijelölt tanintézetek felállítására  pénzerő szükségeltetik, és pedig 
1. a csik-somlyói középtanoda felső  négy osztályának kellő 

javadalmazására mintegy évi 4240 p. forint; 
2. az oskolatanitói képezdére mintegy évi 1200 p. forint; 
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3. a négy osztályú elemi iskolára mintegy 1200 p. forint"; 
összesen tehát mintegy évi 6700 pengő forint,  és igy ennek 

biztosítására 134.000 p. frtnyi  tőke, az e végre szükséges épületek 
kiállítására megkivántató pénzerőt ide nem értve. 
Ez bizonyára nagy összeg. Honnan fogjuk  azt előszerezni? — A 

meglevő katholikus pénzalapok mostani kiadásaikat is alig képesek kel-
lőleg fedezni.  Azokból czélunk előmozdítására segítséget nem reményihe-
tünk. Magunknak kell tehát tennünk, áldoznunk, ha boldogulni akarunk. 
Nincs más mód. Most nem tenni annyi volna, mint katholikus tiaitok és 
a nép vallásos nevelését s boldogulását évtizedekre elnapolni. Igaz, a 
biztosítandó öszveg nagy; de nagyobb és kihatóbb a czél, melyet elérni 
akarónk, melyet elérnünk kell, ha a nemzetet nem üres szóval, hanem 
tettben boldognak óhajtjuk. Tudom, Krisztusban szeretett fiaim!  hogy 
a székely nép szegény; de tudom, és a nagyrabecsülésnek érzetével ta-
pasztaltam azt is, hogy a jó székelyek gyermekeik boldogulása, nemze-
tük folvirulása  tekintetéből utolsó fillérüket  is ürümmel feláldozni  min-
denkor készek voltak. S Isten, ki a benne bizókat cl nem hagyja, ki-
nek szent nevében akarjuk tervezett művünket megkezdeni, hiszem, tá-
masztand a jobb sorsuak sorában jóltevőket, kik vallásuk és nemzetisé" 
gük emelésére az áldozatot nem kimélendik. Én részemről, kedves fiaim! 
ezennel ünnepélyes Ígéretet teszek, hogy minden begyülő tiz forintra  a 
a tizenegyediket ráadandom, vagy is minden tiz ezer begyült forintra 
egy czeret, 120.000-rc tizenkét ezeret, s igy tovább. 

Szózatok emelkedtek fel  küzüttetek, szeretett hiveim! melyek ez 
irányban a legjobb eredményt reménylencm engedik. Es az erdélyi cs. 
k. főméltóságú  Helytartó Tanács, honnan áldozatkészségteknek gyámoli-
tását kértem, azon kitűnő törekvésénél fogva,  mellyel a tudományt és 
vallásos-erkülcsi mivcltséget kürütükben előmozdítani atyailag óhajtja, 
folyó  évi Szentgyürgy hava 18-án 74'J4/i2jí) szám alatt a cs. kir. kerületi 
hivatalokhoz kibocsátott körrendeletében törekvésünket nem csak hely-
benhagyja, hanem a cs. kir. hivatalokat fel  is szólítja,, hogy az espere-
sekkel lelkészeitekkel, kikre az adományokat gyűjtő munkának vezetése 
és keresztülvitele bizatik, e g y e t é r t v e , saját javatokra szolgálandó ön-
k é n t e s áldozatkészségteket gyámolítani igyekezzenek. Ezen helytartó-
tanácsi kegyes kíbocsátvány értelmében 

1. oly helységekben, melyeknek lakossága tisztán katholikus, 
szabad a helységnek küzjüvedelméiből önkéntes ajánlatot tenni; 
mi iránt a községnek törvényes képviselői formaszerinti  határozat 
által, mely megerősítés végett a cs. kir. hivatalok utján a főm. 
Helytartó Tanács elejébe terjesztendő, nyilatkozandnak; 

2. oly helységekben, melyeknek lakossága vegyes vallású, 
szabad minden katholikus adózónak magát egynehány évre min-
den adóforintja  után fizetendő  néhány krajezárban ajánlott ada-
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kozá9ra kötelezni, csak hogy írásban nyilatkozzék, mennyit, hány 
évre és mily feltételek  alatt akar adóforintja  után évenkint fizetni? 

3. Hol a tisztán kathotikus helységek az álladalmi kölcsönre 
aláirt öszvegeiket akarnák felajánlani,  azt tenni a cs. kir. járási 
hivatalok utján eszközlendő helytartó-tanácsi helybehagyás mellett 
szabadságukban áll. 
Egyes jóltevőknek azon javakból, melyekkel Isten őket megáldotta, 

teendő ajánlatait hálás szivvel fogandandjuk. 
Krisztusban szeretett gyermekeim! ime az egyház és álladalom se-

gédkezeiket nyújtják felétek,  hogy nemzetetek boldogságát előmozdítsák. 
Lelkesedjetek és lelkesítsétek egymást a szent ügyért. Tegyetek a meny-
nyit tehettek örömmel és készségesen, mert magatoknak teszitek azt. 
Kit Isten többel áldott meg, ne sajnáljon többet adakozni; ki kevésbé 
tehetős, emlékezzék meg, hogy az evangelium szerint a jó Isten a sze-
gény asszonynak kész szivvel adott fillérét  is megáldotta. Pünküstkor 
ismét kedves körötökben akarok lenni Csik-Somlyón, hogy imáitokkal 
egyesítvén imámat Istennek szent oltára előtt, veletek együtt könyörög-
jek mennyei áldást, s ennek biztosabb leimádására a szeplőtlenitl fogan-
tatott boldogságos szent Szűztől édesanyai pártfogását,  Istennek szent ne-
vében tervezett munkánkra. Közöttetek munkálkodva tanácsot tartandok 
lelkészeitekkel és a nép képviselőivel a végre, hogy a tervezett tano-
dák ügye, mindnyájatok javára, minél szebb eredménynyel létre jö-
hessen. 

Istennek áldása, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme le-
gyen veletek és erősítsen meg bennetek minden jóban. 

Kelt Pesten, Felséges Fejedelmünk, és legkegyelmesebb Asszo-
nyunknak testvér magyarhonunkat boldogító körútja első napján, püii-
kösthó negyedikén, az üdvösség ezer nyolez száz ötvenhetedik, püspök-
ségünk ötödik évében. 

Lajos, s. k. ^ Ő Excellentiájának kegyes parancsára 
püspök. Lönhart Ferencz,  s. k. 

oldal melletti kanonok. 

Ezen felhívást,  mely az erdélyi papság utján terjesztetett szét, azon 
megjegyzéssel küldi a főpásztor:  „világosítsák fel  a népet de tartózkod-
janak minden erőszakos tolakodástól, áldozzanak maguk is, a mint tehet-
ségük engedi. A boldogított nép áldása fog  egykor emlékezetükön nyu-
godni." 

A lelkesedés, melylyel fogadták  e felhívást,  az ügyhöz méltó volt. 
Az adományok oly örvendetesen gyarapodtak, hogy a püspök 1857. ju-
lius 15-én a gymnasiumi igazgatót értesítette, miszerint szándéka már a 
legközelebbi tanévben a gymnasium 5-dik osztályát felállítani  és a tanitó-
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képezdei oktatást november 1-én megkezdeni, ugyanazért felterjesztést 
kiván arra nézve, hogy az uj osztálynak hol lenne a tanterme; a képez-
déuél a catecheta egyik gymnasiumi tanár lesz ; a tanárok száma hétre 

a gymnasiumnál emeltetni, ugyanazért a tantervet az uj változások 
szerint kell elkészíteni. 

A tanári testület legnagyobb készséggel tett eleget a felhívásnak, 
elkészítette a tantervet és kimutatta, hogy a felállítandó  5-dik osztály 
számára van alkalmas tanterem az épületben, egyidejűleg hálás köszöne-
tét fejezte  ki a gymnasium iránti atyai gondoskodásért. 

Az 5-dik osztály tanitása az 1857/8-dik tanévben kezdetét vette 
26 tanulóval és ettől fogva  n a g y g y m n a s i u m nevet vette fel  a tan-
intézet. Az 1 ső osztályra ugyanezen évben 99 tanuló iratkozott be, kéri 
tehát a tanártestület egy parallel osztály beállítását, e czélra egy uj tan-
terem nyerhetése végett a normális iskolának a szentferenezrendiek  ko-
lostorába való elhelyezését és a tanár helyettesítéséért a megfelelő  díj 
kiutalását, azonban a parallel osztály engedélyezése elmaradt, mint ez az 
1854/5 tanévben is történt, mikor 103 tanuló volt az I-ső osztályban. 

Az 1658/9 tanévben megnyilt a 6-dik osztály, és a tanítóképezde, 
mely utóbbinak ünnepélyes megnyitásán jelen volt Ilaynald Lajos erdélyi 
püspök és Feszti Károly, mint az erdélyi helytartótanácsnak képviselője. 
Ez alkalommal a gymnasium ifjúsága  fényes  kivilágítás mellett fáklyás-
menettel, ének és szavalati darabokkal mutatta be hódolatát a gymnasi-
um jótevője iránt. 

A gymn. I-ső osztályába csakis 4 dik normális osztályt végzett ta-
nulók voltak felvehetők  ; miután a tanártestület azt tapasztalta, hogy né-
mely 4-dik normából jövő tanuló latinul még olvasni sem tud, holott ez 
az Organisations Entwurf  szerint is kötelező, elhatározza, hogy jövőre 
csak olyanokat vesz fel  a gymn. I-ső osztályába kik latinul olvasni 
tudnak. 

Már egy 1853-ban kiadott rendelet meghagyja, hogy oly gymna-
siumban, hol a tanitás nyelve nem német, az anyanyelvet és az ország 
második nyelvét heti 5—6 órában tanítsák. A 8 osztályú gymnasiumban 
a történelem és hazai földrajz  tanitása német nyelven folyon.  A tanári 
tanácskozások jegyzőkönyve, tantervek, az igazgatói felterjesztések  néme-
tül szerkesztendők, ha pedig ezt kivinni nem lehet, magyarnyelven. Min-
den tanárnak ki 1818. óta tanít a német nyelvből vizsgát kell állania és 
igy kitüntetnie, hogy gyakorlatilag eléggé birja-e a németnyelvet ? A 
gubernium azon megjegyzéssel küldi át ezen rendeletet a püspökhöz, 
hogy ennek keresztülviteléért felelőssé  teszi. A német nyelvű gymnasiu-
mok nem német nemzetiségű olyan tanulói, kik a német nyelv alól fel-
mentettek volna, azon osztályokba osztandók be, melyek az ő német-
nyelvi képzettségüknek megfelelnek.  A magyar tannyelvű gymnasiumok 
terjesszék fel  a tanmenetet, (német vagy latin nyelven), mely szerint a 
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német nyelvet tanítani szándékoznak a gymnasiumban. A csiksomlyói 
gymnasium tanártestülete jegyzőkönyveit, ha már magyarul nem volt 
meg engedve, nem német, hanem latin nyelven szerkesztette, ugy szin-
tén az igazgató is felterjesztéseit. 

A tanártestület a felterjesztett  tanterv szerint járt el a németnyelv 
tanitásában, de az eredmény felett  elégületlenségét fejezte  ki a guber-
nium (1854.). Hogy a k ö z h a z a iránti érzéket felkeltse  az iíjuságban a 
kormány, megküldi az akkori „Néphymnust" (Gott erhalte), melyet azon-
ban az ifjúság  soha sem tanult meg. 

A vall. és közokt. miniszter 1855-ben a német nyelv tanítását még 
szigorubbá teszi. Rendeletének 1-ső §-a kimondja, hogy a német nyelv 
minden osztályra kötelező tantárgy; a 2. §. szerint még ott is, a hol 
a németnyelv nem anyanyelv, mihelyt a tanulók annyira haladtak, hogy 
németül értenek, legalább néhány tantárgy német nyelven, német tan-
könyvek szerint adandó elő. A német nyelvnek ehez szükségelt ismere-
tét még ott is meg ke l l szerezni, a hol eddig e l h a n y a g o l v a volt! 
jövőre a németnyelvet már az algymnasiumban el kell sajátítani ugy, 
hogy a felgymnasium  első osztályában néhány tárgy német nyelven legyen 
tanítható, melynek számát évről-évre szaporítani kell, hogy a felső  osz-
tályokban a németnyelv legyen az uralkodó nyelv. A 10 §. szerint, a 
mely gymnasium ezen rendeleteket nem követi, attól a nyilvánosság 
joga megvonatik. A 11. §. szerint jövőre senki sem lehet tanár, ki leg-
alább saját szaktárgyát német nyelven előadni nem tudja és a német 
irodalmat nem ismeri. 

Azon feltételből  kiindulva, hogy a fenn  előírtak értelmében az 
inaknak módjukban volt 3 év alatt a németnyelvet elsajátítani a guber-
nium meghagyja, hogy az 1858/9-dik tanévben legalább egy tárgyat 
feltétlenül  német nyelven kell tanítani, mi annál is inkább lehetséges, 
mert a tanárok közül is lesz, ki német nyelven képes előadni. — A ta-
nártestület ezen ügyben értekezletet tartván, habár meg van győződve a 
német nvelv hasznáról, melynek ismeretével alkalmazható majd az isko-
lát végzett magyarajku magasabb hivatalokra, mindazonáltal kijelenti, 
hogy valamely tantárgynak németnyclvcn tanitása az itteni körülmények 
miatt eredményre nem vezetne, mert a környezet nem alkalmas, hogy a 
tanulók magukat e nyelvben gyakorolhatnák; a normális iskolákból sem 
hoznak semmi németnyelvi ismeretet, de a német tannyelv behozatalával 
felületességbe  esnének, mert valamint oly nyelven tanitani, mit a tanuló 
nem ért, sem a tudományra, sem az illető nyelvre nem jár semmi ha-
szonnal. Ezen és más elősorolt okokból a tanártestület kijelenti, hogy a 
német nyelv tanulása a tárgy fontosságának  megfele'ően  sürgetendő, de 
a tudományban való haladás szempontjából nem látja tanácsosnak, hogy 
ezen gymnasiumban bármely tárgyat más nyelven tanitson, mint az anya-
nyelven, azaz magyarnyelven. — A felsőbb  tanhatóság válasza erre az, 
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hogy a rendeletben nem az van, miszerint a németnyelvi tanítást a tanár-
testület el akarja-e fogadni?  hanem az, hogy e l f o g a d n i  k ö t e l e s . 
Epen azon körülmény, hos*y a tanulók környezete nem alkalmas a né-
met nyelv elsajátítására, a tanártestület ellen szolgál indokul és teszi 
szükségessé a németnyelv elsajátítására az alkalom szolgáltatását; a gym-
nasium tanártestületének határozata csak arra alkalmalmas, hogy a gym-
nasium sok oldalról megtámadott nyilvánossági jogától megfosztassék.  Az 
erd. püspök erre nézve tanácsolja, hogy a rendeletnek engedve, legalább 
a németnyelvet a 3-ik és 4-ik osztályban németnyelven adják elő. 

A tanári testület a kényszer folytán  elhatározta, hogy az 1858/9 
tanévben a német irodalom történetét „Ileyse" tankönyve szerint a 6-ik 
osztályban német nyelven fogja  előadni. Ez azonban nem volt elég, 
mert dcczemberben rendelet jött, hogy az 5-dik és 6-dik osztályban még 
valamely más tárgyat németül kell előadni, mit a tanártestület egyszerűen 
tudomásul vett, de soha végre nem hajtott. 

Annál örvendetesebben lepte meg tanártestületet a minisztériumnak 
1859, aug. 8-án kelt rendelete, melylyel a tulnyomólag magyarnyelvű 
gymnasiumóknál a németnyelv helyett minden tantárgy tanítására a ma-
gyar nyelvet jogaiba visszaállítja, ugyanazért a tanártestület „legmélyebb 
köszönetét nyilvánítja a magas kormánynak ezen atyai gondoskodásáért, 
melynek nyomán biztosabban reményli a vezetésére bízott ifjúságnak 
tudományos előhaladását eszközölhetni; egyszersmind örömmel és hálás 
kebellel ragadja meg a testület a kegyelmesen nyújtott engedélyt arra, 
hogy az ifjúság  előhaladásáról havonkint beadatni rendelt tudósitványt 
anyanyelvén kimerítőbben tehesse meg." Ezután tehát latin helyett ma-
gyar nyelven szerkesztették. 

Ez év hajnala volt egy szebb korszaknak, melyben a németesitő 
törekvések nyomása megszűnt és a magyarnyelv a gymnasiumban az őt 
megillető jogaiba lépett. Az 1859/60-dik tanévtől kezdve a gymnasium-
ban fokozatosan  a VII. osztály is felállott  és a gymnasiumi tanárok lét-
száma az igazgatóval együtt 10-re emeltetett. 

A gymnasium eddigi igazgatója Bodó Alajos, ki a nehéz válságos 
időkben a gymnasiumot oly tapitatosan vezette, a fegyelmet  vaskézzel 
fenntartotta,  s a tarendszer útvesztőjében a hazafias  szellem iránya felé  a 
helyes ösvényt megtalálta, a csiksomlyói egyházközséget képező Várdot-
falva,  Csobotfalva  és Taplocza hivői által lelkésznek megválasztatván, 
helyébe igazgatónak Horváth Károly, erdélyegyházmegyei áldozárt ne-
vezte ki a főtanhatóság  igazgatónak. 

A rajznak rendszeres tanitása is ezen tanévben kezdetét vette Éltes 
Elek tanár vezetése alatt; a tanári testület pedig elhatározza a rajziskola 
megalapítására kegyes jótevőket keresni, és akadtak is többen, kik nem 
csekély ajánlatot tettek e czélra. 

Madár Imre tanár elkezdette a franczia  nyelv tanítását a felgymna-
siumban hetenkint 2 órában és pedig díjtalanul. 



- 93 -

Az uszoda, a testgyakorló tér ós faiskola  czéljaira ez időben engedett 
Várdotfalva  községe a gymnasiumnak egy posványos és kenderáztató 
tavaknak használt területet. 

Még az 1859, 60 tanévben a tanártestület az osztályozásnál a kitűnő 
és jeles érdemjegyek közé a d i c s é r e t e s t is bevette. 

A 60 as évek p o l i t i k a i v i s z o n y a i felszabadították  az 50-es 
évek absolutisticus intézményei által lenyűgözött nemzeti szellemet. Csik-
Vármegye intelligeneziájának magvát a tanári testület képezte; e körül 
csoportosultak a nemzeti aspiratiok megvalósítása érdekében tartott tanács-
kozásaik alkalmával Csikszék Jobbjai. Különben is ekkor és még hosszabb 
időn át Csikszék központja Csik Somlyó volt. Már 1860-ban a legnagyobb 
magyar, Széchenyi István halálát a kolostor templomban addig Csikszék 
ben soha nem látót impozáns gyászravatal felállításával  és ünnepélyes 
isteni tisztelettel gyászolták meg, melyet a tanártestület rendezett. Szintén 
az összes csiki intelligenczia jelenlétében ülte meg ez évben a gymnasiuin 
Kazinczy Ferencz születése évszázados emlékünnepét, melynek tárgysoro-
zatát a szék főtisztje  nyitotta meg, a programm többi pontjaihoz pedig 
a tanuló ifjúság  és a tanártestület minden tagja szereplésével hozzájárult 
a begyült összegből 40 frt  a Kazinczy-alap javára küldetett, 60 frt  pedig 
az uszoda czéljaira fordíttatott. 

Az alkotmányos korszak kezdetén a gymnasiumi tanárok közül 
Antalti Károlyt megyei főjegyzőnek,  Madár Imrét pedig aljegyzőnek 
választotta a szék, a többi .tanár is a szék nyilvános tanácskozásaiban 
irányadó szónoklataival tevékeny részt vett. 

Madár Imre csakhamar lemondott tisztéről, mig Antalfi  fáradhatat-
lan munkaerővel végezte tanári működése mellett a főjegyzői  teeudőket, 
de a Schmerling octroyalt alkotmányának nem akarta magát eladni, 
hazafias  érzelmű társaival együtt a nyilvános szereplés teréről vissza-
vonult, kizárólag a tanárságnak szentelvén munkás élétét. 

A provisorius rendszer által betelepitett tisztség rosz szemmel nézte 
a velük legkevésbé rokonszenvező és minden összeköttetést megtagadott 
tanárok hazafias  nevelési rendszerét az iskolában s minden eszközt meg-
ragadtak a gáncsoskodásra. 

Az 1862. május 1-én kelt felsőbb  jóváhagyás folytán  a most be-
rendezett, tornatéren egyéb tornaeszközök hiányában Adorján Imre tanár 
a kardvívás elemeiben és menctgyakorlatokban oktatta az ifjúságot. 
Kbben az illoyalitás bűnét fedezték  fel  a Schmerling-féle  alkotmány hü 
fiai  és a főkormányszékhez  feljelentették  az igazgatót és Adorján Imrét, 
mintha ezek Garibaldi számára katonákat képeznének az ifjúságból.  A 
kormány annyira szivére vette a gymnazisták fakardos  vivógyakorlatait, 
hogy Crcnnevillet küldötte le vizsgálatra, ki a tanároknak azon szemre-
hányást tette: „Die Leute sagen, Sie habén cinen Exezierplatz und es 
Averden Regimenten aus der Studenten errichtet." 
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Az ügy azzal fejeztetett  be, bogy a gyanúsított tanároknak saját-
keziileg írott hódolati nyilatkozatot kellett beadniok. 

Crenneville az indokot, bogy az ifjúságnak  hadi kiképzésére 
és Garibaldira czélozzon, a tanuló iQuság akkori élénkebb viselke-
déséből vélte meríthetni. A nemzet szabadabb fellélegzése  alkalmával a 
tanuló iljuság Magyarországon mindenfelé  tüntetéseket rendezett, sőt 
több helyen zavargások is történtek. A csiksomlyói iQuságnak még 
élénk emlékezetében volt, hogy gymnasiumunkból a szabadságliarcz 
alatt minden fegyverfogható  tanuló beállott honvédnek; most a tra-
ditiohoz hiven, a lelkesedés megengedhető nyilatkozataiban adott élet-
jelt magáról; ruháira zsinórt varratott, fővegeibe  sastollat tett, sar-
kantyús csizmát kezdett hordani; az absolutismus alatt elrejtett lőfegy-
verek, pisztolyok előkerültek, a tanulók jórésze kulcsból csinált magának 
lőszerszámot, vagy ólomból öntött kis ágyút, melyekkel azután lődöztek; 
a tornatérre menetel és visszajövés alkalmával hazafias  dalokat énekeltek; 
senki sem titkolta a tanuló iljuság ezen szerény körben mozgó tüntetését. 
Az 1849-diki menekültek közül Olaszországban egy magyar légió ala-
kult, mely Olaszország egysegéért vivott hadjáratban vitézségével kitűnt. 
A hírlapok utján azon nézet kapott szárnyra, hogy ha a magyar alkot-
mány vissza nem áll 1851-ig, ezen magyar legio Garibáldi vezénylete 
alatt, egy nagyobb olasz hadtest segitsége mellett, Magyarország határán 
fog  a magyar alkotmány érdekében zászlót bontani. Magyarországról nagy 
számmal mentek e zászló alá sorakozni; Csik-Somlyóról szintén a 7-dik 
osztály (ekkor még 8 dik osztály nem volt) 4 tanulója Csedő István, 
Dobai Dénes, Gál Endre és Szász Ignácz 1860. januárjában Galaczon és 
Konstantinápolyon át Olaszországba a magyar legiohoz mentek, és itt 
szolgáltak 1862. végéig, mig Róma bevételének kérdése szőnyegre nem 
került, mikor is a fegyvert  többen mint 500-an köztük a fennemlitett  ta-
nulók is, letéve, a legiot odahagyták és a somlyói gymnasium volt tanít-
ványai a gymnasiumot és jogi tanfolyamot  végezték. 

A provisorius intézmények megbuktatásában élénk tevékenységet 
kezdett kifejteni  a gymnasium tanártestülete. 

Az 1863-ban Rákoson tartott választás alkalmával, melyen a nagy-
szebeni t a r t o m á n y g y ű l é s r e képviselőt kellett választani, a tanár-
testületnek a szavazás alkalmával sikerült Antalfi  Károly tanárt megvá-
lasztani, kiről tudva volt, hogy a szebeni L a n d t a gba nem fog  belépni. 
A provisorius hivatalnok csoport ezen vereséget zokon vette és Horváth 
Károly igazgatót, Antalfi  Károly és Adorján Imre tanárokat feladta, 
illoyalitásról vádolván őket. Az ügy megvizsgálására Lönhart Ferenez, je-
lenleg erdélyi püspök, akkor még püspöki irodai főnök  és Csató Jó-
zsef  udvarhelyi esperes küldetvén ki, a vádlottakat a lüitlenségi vád alól 
felmentendőknek  véleményezték és a Gyulafehérvárt  1863. decz. 10-én 
tartott püspöki consistorium fel  is mentette őket. 
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Az európai műveltségű, finom  modorú, hazafias  lelkii Horváth Ká-
rolynak, a tanárok ós iljuság bálványának, kinek házánál tartattak a 
hazafias  tanácskozások, s ki ezek folytán  tetemes anyagi áldozatokat 
hozott, elvégre is nem politikai okokból, meg kellett válnia az igazgató-
ságtól 1863 végén, a szelid lelkii, tapintatos modorú Both Ferencznek 
(jelenleg gyergyószárhegyi főespcres  plébános és czimzetes kanonok) ad-
ván át az igazgatóságot, kit már az 1865/6 tanév elején Nagy Imre 
követett. 

Az 180í-dik év Erdélyre és különösen a csiksomlyói gymnasiumra 
súlyos csapást mért, elvesztvén az erdélyi egyházmegye lánglelkii fő-
pásztorát, gymnasiumunk második megalapítóját. Dr. Haynald Lajos Er-
dély püspöke a nehéz politikai viszonyok közepette, midőn hazafias  ér-
zelmeiről kellett volna lemondania, szilárd jelleme inkább az erdélyi 
püspöki székről való lemondást választotta, a szentséges atya IX. Pius, 
az erdélyi egyházmegye köteléke alól felmentette  és kárthágoi czimzetes 
érsekké nevezte ki. A tanártestület a meghatottság érzetével fejezte  ki 
feliratában  gymnasiumunk atyjának eltávozása felett  érzett mély fájdal-
mát. A nagynevű püspök hiveit hozzájuk intézett beszédében könnyekre 
ragadta. Magához a gymnasjum tanártestületéhez intézett búcsúlevele, 
nemes lelkének bizonyítékául álljon itt: 

D. a J. Kr. 

Szécsényben, 1865 ik, Január 8-dikán. 

Nagyontisztelendő  Középtanodai  Igazgató  Ur, 
Krisztusban  szeretett,  tisztelt  Testvérem! 

Erdélynek körülményeit s szükségeit gyakori útjaimon szer-
zett tapasztalásból, s kedves munkatársaim és jó liiveim közlései-
ből megismervén, Csik-Somlyónak jelentősége a székely katholikus 
nép vallásos és tudományos mivelődésére nézve észrevétlenül nem 
maradhata előttem. A megismerés folkelté  a kötelességérzetet. S 
midőn ez tényeket szült, melyeket hasonló körülmények közt egy 
püspök sem mulasztott volna, a derék papság és nép közremun-
kálása eredményre vezette a közös jó szándékot. 

Az eredmény azonban teljes nem leve. Ereztem ezt; s ha 
az utolsó évek más iránya, igénybevételei és nehézségei közbe nem 
jönnek, ha az Isten erdélyi működésemet meg nem szakasztja: 
igyekezetem volna teljesb sikert eszközölni. 

De ez reám nézve már elmúlt dolog! 
Mi ha szomorít: vigasztal azon biztos remény, hogy csak egy 

igénytelen munkás dőlt ki a munkából, ott maradt a buzgó mun-
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kasoknak szép akaratú légiója. Kik, liogy jövőre is férfiasan  mü-
ködendnek — az anyagi alap megvetése és a szellemi eredmények 
eszközlése által — a magasztos eszme teljes létesítésére : ()nöknek 
lelkes bucsusoraik is mutatják; — melyekkel engem akartak meg-
tisztelni, megtisztelték magukat. 

Ugyanis lehetetlen, hogy kik csekély érdemeimet oly any-
nyira méltányolják, az ügyet - - melynek szolgáltam — szokott 
lelkesültségökkel jövőre is előmozdítani ne igyekezzenek. — Igy 
értém kedves levelöket. 

S az ily meggyőződéssel, ily reménynyel fogadott  búcsú üd-
vözlés kétszeresen kedves lenne nekem ; az ilyenért kétszeres há-
lát mondok, és Istentől sikeresitő malasztokat kérek le szép igye-
kezetökre, könyörgök le a dicséretes előmenetelü ifjúságra,  mely-
nek szívélyes szavai zengtek át hozzám csinos készületü és álta-
talam nagy leki örömmel olvasott dalaiban. 

Egyébkint kedves nyilatkozatukért forró  hálámat mondva, 
mindnyájok szíves emlékezetébe ajánlom magamat és teljes tiszte-
lettel, szeretettel maradok 

Nagyontisztelendő Uraságodnak és nagyérdemű Tanártár-
sainak lekötelezett szolgája 

Hannáid  Lajos. 

Az erd. püspöknek a m a g y a r t ö r t é n e t behozására vonatkozó-
lag a tanártestülethez intézett kérdésére a tanártestület értekezlete 1861. 
jan. 10. azon véleményt adja, hogy a magyar történelem rendszeres elő-
adása hosszú 11 éven át minden magyar tanintézetből ki volt zárva, 
mely által az ifjúságnak  magyar honpolgárrá való nevelése megnehezit-
tetett, teháj ezen hiányt minél gyorsabban helyre kell hozni. Minden 
nemzetnek legjobb életiskola a történelem; a tanártestület legforróbban 
óhajtja a valódi átalakulást, s az ifjúságot  meg akarja menteni a to-
vábbi elkorcsosulástól; ajánlja, hogy a világtörténet helyeztessék át a 
felgymnasiumba,  az algymnasium 2. 3. és 4 osztályában tanulják az ifjak 
Magyarország földrajzát  és történetét, mégpedig a 2 dik osztályban heti 
4-, a 3-dik és 4-dik osztályban heti 5—5 órában, mihez az órákat a 
németnyelvből és görögből szakítanák. A tanítás ezen alakban a legkö-
zelebbi félévben  megkezdődjék. 

A t a n r e n d s z e r átalakítása végett Pesten egy külön bizottmány 
ült össze, a tanártestület azért a jövő 1861/2 tanévi tantervet nem ál-
lapította meg, miképpen az eddig szokásban volt, hanem tájékozást kért 
a felsőbb  tanhatóságtól, hogy bevárja-e a bizottmány munkálkodásának 
eredményét? mire azon válasz jön, hogy az eddigelé fennállott  rendszer 
megtartandó addig, míg azt felsőbb  rendelet el nem törli, vagy nem 
módosítja. 



Az erd. püspök meghagyja a tanári testületnek, hogy a helytartó-
tanács 1861. szept. 24-én kiadott tanügyi rendeletére indokolt véleményt 
adjon az iránt, hogy miként lehetne a fennemlitett  rendeletben megálla. 
pitott általános elveket a csiksomlyói gymnasiumban ugy alkalmazni, 
hogy az egyfonnaság  az erdélyi és a magyarországi gymnasiumokban 
elérhető legyen. A tanártestület a tervezetet elkésziti s nagyjában a 
helytartósági tervezetet magáévá teszi, a történelemre szánt 17 órát 
19-re emeli, hol megjegyzi, hogy miután Erdély történetét a gymna-
siumokban mellőzni nem lehet, annak tanitását az 5-dik osztályba — hol 
a tanulók felfogása  fejlettebb  — osztja be. 

A tandíjra vonatkozólag kinyilatkoztatja, hogy miután eddig sem 
volt az használatban, a szülők szegénysége miatt ezután még kevésbé 
lehet életbe léptetni. 

A főkormányszék  1862. máj. 23-án megkereste az erd. udvari 
korlátnokságot, hogy a magyarországi középtanodákban újonnan életbe 
léptetett tanterveknek az erdélyi róm. kath. gymnasiumokba való beho-
zatalát Ő Felségétől eszközölje ki. 

Miután a válasz késett, az 1862/3 tanév pedig közelgett, a főkor-
mányszék távirati értesitést kért a teendőkre ; a válasz az volt: az ügy 
tárgyalás alatt van. Ily formán  a Felség engedélye nélkül nem lehetvén 
behozni az uj tantervet, az eddigi rendszerben kellett még mindig foly-
tatni a tanítást. 

Az iskolai lig£ uj szervezését Erdélyben a felséges  udvar némi fel-
világosításoktól tette függővé.  A többek között: 

„Ilogy a mult évtizedben behozott uj tanrendszer megbirál-
tathassék, mindenekelőtt szükséges annak évről-évre kifejlődését, 
működését és eredményét tanodákként vizsgálva megállapítani, ez-
zel szembe állítva a javaslott szerkezetet (a magyarországi bizott-
mányilag kidolgozott uj tantervet), a különbséget minden irányban 
kijelölni, s alioz képest az előnyök feltüntetésével  ez utolsónak el-
fogadásával  indokolni." 

A tanártestület a püspök felhívására  ez ügyben egy részletes mun-
kálatot terjesztett fel,  melyben természetesen az uj tanrendszernek adta 
a7, előnyt a régi fölött,  igen tanulságos feliratában  (1862. nov. 29.). 

A tanrendszer változtatás ügye szunyadni látszott 1866-ig, mikor 
is Fogarasy Mihály püspököt felhívta  a főkormányszék  oly tervezet elő-
terjesztésére, melynek alapján a magyarországi tandrendszernek az erd. 
rém. kath. gymnasiumokba leendő behozását legfelsőbb  helyen eszközölni 
lehessen. A püspök ez iránti előterjesztését szakértő, a rendszernek elő-
nyeit és hátrányait ismerő tanférfiak  meghallgatása után akarta meg-
tenni. 
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A csiksomlyói róm. kath. főgymnaslumból  meghívta Nagy Imre 
gymn. igazgatót és P. Simon Jukundián atyát, egy a Gyula-Fehérvártt 
tartandó tanácskozásra. A tanférfiak  jul. 11. 12. és 13-dikán tartott ér-
tekezlete meghatározta azon módositásokat, melyeket viszonyaink és a 
kor műveltségi haladása megkíván és ezt felsőbb  jóváhagyás elé ter-
jesztette. 

Még a változtatás előtt az algymnasium 3. és 4. osztályából a gö-
rögnyelvet az 1867/8 tanévben kihagyták, a vall és közokt. miniszter 
pedig megküldi a magyarországi tervezetből a magyarnyelvre vonatkozó 
részt, hogy a tanártestület, a mennyiben annak megfelelően  változtatni 
akarja a saját gymnasiuma tantervének magyarnyelvi részét, tegyen er-
ről jelentést, mi meg is történt. 

Az 1868/9-dik évre a gymn. tanártestülete által elkészitett tan-
tervet a főkormányszék  már a vall. és közokt. miniszterhez terjesztette 
fel.  Ebben a gymn. tanártestület ajánlatba hozza, hogy a nyári szünidő 
Erdélyben állittassék vissza julius és augusztus hópapokra. 

A tanárértekezleti j e g y z ő k ö n y v e k r e vonatkozólag már láttuk, 
bogy azok havonkint voltak felterjesztendők.  1861-ben a főkormányszék 
a többszörös tanári értekezleti jegyzőkönyvek felvételétől  és felterjesz-
tésétől felmenti  az igazgatóságot oly formán,  hogy ezek csak féléven-
kint felterjesztendő  általános kimutatásokra szoríttassanak, mely követ-
kező évben oda módosíttatott, hogy ezen intézkedés a tanári testületet 
nem menti fel  attól, hogy havonkint, vagy máskor is, mikor a taninté-
zet érdekei megkívánják, tanári értekezletet ne tartson, hanem csak 
az van megengedve, hgoy a jegyzökönyvek ne rögtön, hanem féléven-
kint küldessenek be. 

A tanári testületet sok, időrabló és haszonnélküli tehertől megkí-
mélő határozatot visszavonta a főkormánj'szék  1866-ban, midőn megren-
deli, hogy az értekezleti jegyzőkönyvek ezután az Organisations Ent-
wurf  értelmében elkészítve, minden hóban egész terjedelmükben, 8 nap 
alatt az értekezleti naptól kezdve, felterjesztendők,  érvényben maradván 
még azon rendelet, hogy a havi értekezletek jegyzőkönyveinek kivonata 
az utolsó értekezlet jegyzőkönyvével együtt minden félév  végével fel-
terjesztessék. 

A t a n d í j r a vonatkozólag a főkormányszék  1834. máj. 31-én tar-
tott gyűlésében elhatározta, hogy ez jövőre hozassék be a taneszközök 
nagyobb mérben való beszerzésére és pedig minden tanuló az első és 
második félév  kezdetén 1 — 1 frtot  fizessen,  ettől azonban mentes ma" 
rad, ki szegénységét bizonyitványnyal igazolja és a tanártestület is ilyen-
nek elismeri; a tandijt az igazgató szedi be ós csakis az illető gyiuna-
sium taneszközei gyarapitására fordíthatja  oly formán,  hogy a beszerzendő 
taneszközöket a tanári értekezlet megállapítja s beszerzésükre a felsőbb 
tanhatóságtól engedélyt nyer. 
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Az igazgató erről számadást nyújt be. Eredménytelen maradt a ta-
nártestület azon kérése, hogy a szülők szegénysége iránti tekintetből a 
2 frt  tandij 50 krra mérsékeltessék. A tanártestület 18G7-beu ismét azon 
reményének ad kifejezést,  miszerint ezen a szegény sorsú népre rótt 
terhet, mely nép a csiksomlyói iskolákat saját áldozatfilléreiből  alapi-
totta, a közelebbi évtizedekig a tanulmányi alap segedelme nélkül fenn-
tartotta, s legközelebbről is nagy áldozatokkal gyarapitotta — a küszö-
bön álló kath. statusgyülés meg fogja  szüntetni. A következő évben kéri 
a tanártestület, hogy a tandijat egy tcstgyakorló intézet felállítására 
fordíthassa,  ezt nem nyerve meg, olykép módosítja kérését, hogy miután 
az Erdélybe is behozandó tanterv a testgyakorlatot is a rendes tantár-
gyak közé sorolja, utalványozza a felsőbb  tanhatóság a testgyakorló in-
tézet felállítására  szükséges összeget a tanulmányi alapból, a tandij pe-
dig mindaddig, míg a hiányosan felszerelt  gymnasium a kellő taneszkö-
zökkel ellátva nem lesz, egészen fordittassék  a felszerelésekre;  a fel-
sőbb tanhatóság azonban állandóan megmaradt azon elhatározása mellett, 
hogy a tandíjnak csak fele  fordítható  felszerelésekre,  a más felével  pe. 
dig egy gymnasiumi alap megteremtésére úrbéri kötvényeket kell vá-
sárolni. 

A püspöki b i z t o s i intézmény az erdélyi egyházmegyében ré-
gibb keletű. A püspökök gyakran kinevezték az espereseket a népisko-
lákhoz és gymnasiumokhoz, kiknek tiszte volt a gymnasiumoknál a ta-
nulmányi előmenetelt, fegyelmet  és erkölcsi állapotot figyelemmel  kisérni 
és erről a püspöknek jelentést tenni. Már a Kalocsán 186J-ban tartott 
zsinat is kimondja, hogy a püspökök tisztüknek tartsák ilyen püspöki 
biztos kinevezését. 

A püspöki biztosi intézmény Csik-Somlyón, az iskolai fegyelem 
támogatására és az intézet felvirágoztatására  Bodó Alajos csiksomlyói 
plébános, a gymnasium volt igazgatója kineveztetésével 1864-ben lépett 
ismét életbe. 

Nevezett püspöki biztos ugyanezen tisztre a nagynevű püspök, Fo-
garasy Mihálytól is kapott kinevezést, illetőleg megerősítést, melyben a 
püspök gondjára bízza, hogy a tanárok vallási kötelességeiknek megfe-
leljenek, általában, hogy az iskola vallásos életére és a vallástan tanítá-
sára felügyeljen;  az előadásokra és vizsgákra elmegy, a tanárok és ta-
nulók erkölcsi élete felett  őrködik; félévenkint  az egész gymnasiumnak, 
különösen vallási állapotáról, a püspökhöz felterjesztést  tesz és a szük-
séghez képest javaslatait megteszi. Általában mindarra nézve, mi a 
gymnasium tanulmányi és erkölcsi clőhaladását eszközli, a gymuasiumi 
igazgatóval és tanárokkal egyetértően járjon cl (1868.). 

Az erdélyi gubern ium, vagy f ő k o r m á n y s z é k  volt az, mi-
ként az eddigiekben láttuk, mely a gymnasiumi ügyekit vezette és 
intézte. 

7* 
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Az erdélyi katholikus status saját ügyeit mindig saját autonomiai 
jogaiból kifolyólag  önmaga vezette. 1767-ben felállíttatik  a catholica 
commissio, kezdetben csak a lusitanicus fundus  kezelésére, de később 1772-ben 
az összes alapítványok kezelése, 1775-ben pedig az egyházi és iskolai ügyek 
elintézése is a katholikus bizottságra (commissio) ruháztatott, ugy, hogy 
1767. után ez a katholikus status gyűléseinek teendőit és hatáskörét 
a saját jogkörébe kerítette és magát az erd. kath. status képviselőjéül tekin-
tette, de az iskola ügyekben akárhányszor nem volt más, mint a nemzet el-
leni törekvések végrehajtó közege. Ugyanazért az 1848-diki rendszer-
változás folytán  még ugyanazon évben elhatározta a status-gyűlés, hogy 
az egyházi és iskolai ügyek kezelését és ezek feletti  rendelkezést ke-
zébe veszi s ugyanekkor az erd. kath. status szervezetét is megállapí-
totta, de a közbejött zavarok miatt ezen határozatok teljesedésbe nem 
mentek. Az 1866-dik év meghozta a kedvező alkalmat egy status-gyű-
lés tartására, mely egy feliratban  kéri a Felséget, hogy a királyi főkor-
mányszék mellett fennállott  katholikus bizottságot megszüntetvén, az erd. 
kath. status-gyűlés kebeléből választott és kiküldött 24 tagu választ-
mányra bizassék az egyházi és iskolai alapítványi vagyon kezelése és 
ügyeinek intézése, mit a Felség 1867. aug. 19-én kelt legfelsőbb  elha-
tározásával meg is engedett és az 1868-ban tartott status gyűlés meg-
alkotta az erdélyi kath. status önkormányzati szervezetét, a főkormány-
szék pedig, melyhez a gymnasiumi oktatást oly hosszú mult fűzte,  1869-
ben feloszlattatott. 



V. 

A m. k. vallás és közoktatásügyi minisztérium 
által ki adott első gymnasiumi tanterv életbelép-

tetésétől mostanig. 
1869-1896. 

A magyar nemzet alkotmányának visszaállításával beköszöntött az 
erdélyi kath. status gymnasiumaira is a czélszeriibb tanügyi ujitások 
korszaka. Két szempontbél korszakalkotó gyninasiumunkra az 186(J-iki 
év: egyik az erdélyi főkormányszék  feloszlása,  másik pedig az első vall. 
és közokt. m. kir. miniszteri, Eötvös József-féle  tanterv behozatala. 

Az erd. kath. status iskoláinak és nevelőintézeteinek főigazgatója, 
a status szervezeti szabályainál fogva,  az erdélyi püspök, ki ennélfogva 
az összes tanulmányi ügyeknek intézője és ellenőre. Mindazonáltal a ma-
gas kormány az erd. főkormányszék  feloszlatása  alkalmával a maga 
részéről saját közegéül felállította  az erdélyi tankerületi főigazgatóságot 
és saját felügyeleti  jogának gyakorlására Páll Sándor kir. tanácsost 
nevezte ki. 

A tankerületi főigazgatóság  intézményével a kormány az autonó-
miával biró felekezetekkel  szemben addig soha nem gyakorolt befolyást  szer-
zett meg az erdélyi kath. statustól, melynek különben lelkiismeretes és 
exact tanügyi intézkedései mellett a kormány elől, soha semmi elpa-
lástolni valója nem volt s ha eltekintünk attól, hogy ezen in-
tézmény kölcsönös féltékenység  felkeltésére  alkalmas eszköz volt, az is-
kolai közigazgatást nehézkessé tette és a fölösleges  irodai munkát sza-
porította. 

Páll Sándor átiratában tankerületi főigazgatóvá  történt kinevezteté-
sét azon bevezetéssel hozza a tanári testület tudomására, hogy „az euró-
pai tényező nemzetek sorába — visszanyert államjogi önállásánál fogva 
— viszont belépett Magyarország. Hongyülésc és felelős  magyar kor-
mánya — a csak most elenyészetetett nehéz viszonyok hatalma által az 
ország népnevclése és felsőbb  tanintézetei körül hagyott hézagot és el-
maradást mielőbb kipótolandó, a népnevelés ügyét és tanintézeteinket 
,1 kor- és állami helyzetünk kívánalmaihoz képest, a messzi előhaladt 
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európai müveit nemzetekéivel párvonalba bozni, egyik fő  feladatának  is-
mervén el, az e czélból eddig is tett és még teendő intézkedései és re-
formjai  keresztülvitelére és főfelügyelet!  joga gyakorlására — miután 
az erdélyi kir. főkormányszék  felosztott  — kormányközegül a főméltó-
ságu m kir, minisztérium ez országban is a tankerületi főigazgatóság 
felállitását  határozta el." Egyidejűleg kéri a fo'yó  tanévvégi vizsgák és 
különösen érettségi vizsgák előre meo-állapitandó rendjének beküldését. 
Az erdélyi püspök, Fogarasy Mihály a tanárértekezleti jegyzőkönyv 
nyomán értesülvén a kivánt adatoknak az ő kikerülésével türtént bekül-
déséről, figyelmezteti  a tanártestületet, hogy jövőre az állam által 
kinevezett iskolai főigazgatóval  semmi hivatalos üsszeküttetésbe ne lép-
jék, hanem miként eddig, ugy ezután is minden beadványait küzvctlc-
nt'il hozzá küldje be. 

A középiskolákról s azok tanárainak képesitéséről szóló 1883. évi 
XXX. törv ez. alapján az erdélyi tankeriilet, nagy terjedelménél fogva, 
két tankerületre osztatott, melyek egyikének székhe'ye Kolozsvár ma-
radt, a másiké Nagy-Szeben lett. Ezzel az „erdélyi tankerület" meg-
szűnvén, mindenik kerület székhelyéről kapta az elnevezést. Csik Somlyó 
a nagyszebeni tankerülethez osztatott be, melynek főigazgatója  lett 
Elischer József,  azonban már 1891-ben a kolozsvári tankerülethez Kuncz 
Elek főigazgatósága  alá csatoltatott. 

Az erd. kath. status által kiadott utasitás szerint az intézet igaz-
gatója a tankor kir. főigazgatót  előzékenyen fogadja,  az osztályokba — 
ha hospitálni kíván — bevezeti, az intézet felszerelvényeit,  a tanulók 
Írásbeli dolgozatait stb. megmutatja és netaláni észrevételeit meghall-
gatja, a főigazgató  látogatásáról, az ő elnöklete alatt tartott értekozYtről 
jegyzőkönyvet vesz fel  s az abban foglatt  észrevételeket a legközelebbi 
tanári tanácskozmányon beható tanácskozás tárgyává teszi és további in-
tézkedés végett mindkétféle  jegyzőkönyvet közvetlenül a püspökhöz fel-
terjeszti (1885. máj. 26.V Ezen második jegyzőkönyv felvételére  vonat-
kozó intézkedést a főtanhatóság  később visszavonta. 

A gymnasiumi v i lág i gondnok régibb keletű intézménye idő 
folytán  megszűnt; az erd. kath. status igazgatótanácsa az erd. kath. 
statusnak 1873. és 1874-ben tartott gyűlése által azzal bizatván meg, 
hogy az iskola- és nevelésügy érdekében minden lehető intézkedést meg-
tegyen, 1874. szept. 21-én tartott ülésében a gymnasiumi ifjúság  józan 
baladása egyik főbb  eszközének találta a világi gondnokság visszaállítá-
sát, illetőleg életbeléptetését. Ennélfogva  az igazgatótanács a gymnasiu-
mok szervezésére kiküldött bizottság által utasitást készíttetett a világi 
gondnok, igazgatóság és tanári kar hatáskörének megállapítására és en-
nek alapján 1874. okt. 6-án Mikó Mihályt a csiksomlyói róm. kath. fő-
gymnasiumhoz gondnokká nevezi ki. Erre vonatkozólag az erd. püspök 
a gymnasiumi igazgatóhoz küldött leiratában megjegyzi, hogy: 
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„Mivel ezen nem csekély fontosságú  ügyhöz nekem is hoz-
zászólásom van, mely jogról le nem mondhatok, — a csiksomlyói 
gymnasiumnál is a gondnokok kincveztetése előtti időben követett 
gyakorlat érvényben marad mindaddig, mig a gymnasiumi igaz-
gatóság ez ügyben tőlem nyilatkozatot, illetőleg utasítást nem 
kapand. 
Ugyan a püspök 1875. junius 11-én a gymn. igazgatójához inté-

zett leiratában azon észrevételt teszi: 

„Hogy a világi gondnokoknak középtanodánknál egyáltalában 
i n t é z k e d é s i h a t á s k ö r ü k nincsen." 

Mikó Mihály világi gondnok és csikmegyei főispán  halálával, Csik-
megyének szintén főispánja,  Lázár Dénes neveztetett ki 1882. márcz. 
7-én világi gondnoknak, de ő még egy éven belül elhalván, az igazga-
tótanács az erdélyi püspök készséges hozzájárulásával Mikó Bálint fő-
ispánt kérte fel  a gymnasiumi és hozzácsatolt finöveldei  világi gondnok-
ság elvá!lalásáran„azon reményt táplálván, hogy ő méltósága a nevezett 
tan- és nevelő intézetekben "az ifjúság  helyes oktatását és katholikus val-
lásos nevelését hathatós pártfogásával  elő fogja  mozditani," miben nem 
is csalódott a felsőbb  tanhatóság, mert nevezett gondnoknak a gymna-
siumban történt nagymérvű átalakításokban, a vármegye részéről nyúj-
tott magas összegű segélyek kieszközlésében s a gymnasium szellemi 
nivója emelésében oroszlánrésze volt. 

Az Eötvös-féle  t a n t e r v behozatalát megelőzőleg már áprilban 
megküldi a püspök a minisztérium által a gymnasiumi rendtartás és fe-
gyelemre nézve megállapított szabályzatot. Ugyanezen év októberében 
pedig az uj tanterv behozatalát azzal indokolja, hogy : 

„Miután a magas kormány a gymnasiumi tanításra nézve 
ujabb tantervet méltóztatott kiadni, s ennek alkalmazását elren-
delni, s miután továbbá igen sajnosan tapasztaltam, hogy az er-
délyi 9 róm. kath. gymnasiumban ugy a tananyag, mint a tanórák 
beosztása majdnem annyiféle  a hány gymnasium van, és ez, miként 
igen könnyen belátható, a tanügynek nem kis kárára van, részint, 
hogy ezen kedvezőtlen s a tanügyre káros állapotnak vége vettes-
sék, részint pedig, hogy a magas kormány rendeleteinek is elég 
legyen téve, elhatároztam az uj tervnek fokonkinti  életbeléptetését, 
miért is a t. ez. igazgatóságot oda utasítom, miszerint a gym. 1-ső 
osztályát még a jelen 1869/70-ki iskolai évben az uj tantervhez 
alkalmazza." 

Egyidejűleg közli a I-ső osztályba behozandó tantervet is. 
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Az 1870/71 tanévben folytatólagosan  a miniszteri tanterv a 2-dik 
osztálynál is érvényesíttetett, átmeneti intézkedésül pedig a 3-dik osz-
tályban Erdély részletes földrajzát,  a 4-dik osztályban a vegytan és a 
6-dik osztályban a természettani földrajzot,  az egész algymnasiumban a 
rajzot és szépírást beti 18 órában felvették.  A következő tanévben a 
miniszteri tanterv szerint folyt  már a tanítás az egész gymnasiumban, 
oly formán,  bogy a vallástan számára a kijelölt egy óráboz a görögtől 
csatoltak egyet. 

Az oktatásügy ezek folytán  biztos talajt nyert a tovább fejlődésre, 
mit annál is inkább remélni lehetett, mert a gymnasium eddigi igazga-
tója Nagy Imre a tanügy terén szerzett érdemeinek él is méréséül Gyula-
Fehérvárra a székes káptalanhoz kanonoknak neveztetvén ki, helyét az 
erdélyi püspök az 1870/71-dik tanévre a derék elődhöz méltó utóddal, 
csiktusnádi Imets Fülöp Jákó eddigi gyulafehérvári  gymnasiumi vizsgá-
zott tanárral töltötte be, kit az oktatás terén szerzett tapasztalatai, tu-
dománya és erélye a fontos  állás betöltésérc a legszebb ajánlattal 
láttak el. 

A gymnasium 7-dik osztályának 1859-ben történt beállításától 14 
év telt el a nélkül, hogy meg lehetett volna nyitni a 8 dik osztályt is. 
A felgymnasium  beállításához szükségelt 120,000 frt  nem gyűlt be, mert 
azok közül, kik a csiksomlyói róm kath iskolák pénzalapját gyarapítani 
ígérkeztek, többen elszegényedtek, elhaltak, sőt némelyek a tett ajánla-
tot vissza is vonták; a székelyföld  megtette maga részéről a legmesz-
szebb menő áldozatot, ugy, bogy a begyült 100,000 frtot  gyarapítani 
már nem tudta. A püspöki nagybizottmány a kérelmek és tervek egész 
sorozatával járult a kolozsvári bizottmányhoz a gymnasiumnak az erd. 
kath. status vagyonából leendő kiegészítése czéljából. de eredményhez 
nem tudott jutni; (a csiksomlyói püspöki nagybizottmány működésének 
megírásánál bővebben visszatérünk az ezen ügyben egész az elkesere-
désig vitt tárgyalásokra). 

Dr. Haynald Lajos érseksége 6-dik évfordulóján  1873. május 17-én 
azon 60,000 frtot,  mely őt erdélyi püspöksége idejéből, mint kárpótlás 
illette, visszaajándékozta az erdélyi egyházmegyének, melyből 8000 frtot 
az általa annyi gonddal kibővített csiksomlyói gymnasiumnak kívánt 
juttatni. 

Ez összeget Fogarasy Mihály püspük 4000 frtnyi  nagylelkű ala-
pítványa 12,000 frtra  egészítvén ki, a 8-dik osztály beállitása most már 
annál inkább lehetségessé vált, mert a tanártestület Ígéretet tett, hogy 
a beállítás által szükségessé vált tanárt helyettesíteni fogja,  a hiányzó 
tanterem czéljára pedig Imets F. Jákó saját lakosztályából egy szobát 
felajánlott. 

A tanártestület meleg hangon küszünte meg mindkét bőkezű ala-
pító ezen áldozatkészségét, kiknek „ha dicső nevét messze ragyogó 
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érczoszlopra nem véshetjük is, nemzetünk háladatos szive lángoszlop 
gyanánt fogja  ivadékról-ivadékra hirdetni a klasszikussal: Sem per ho-
nos, nomenque t u u m l a u d e s q u e m a n e b u n t . " A 8-dik osztály 
felállítását  a gymnasium 1873. november 25-dikén, mint a gymnasium 
védszentjének napján, szini előadással egybekötött diszes akadémiai iin-
nepélylyel ülte meg. 

A vall. és közokt. m. kir. minisztérium 1874. február  20-ról 4460. 
alatti magas intézkedésével a csiksomlyói, most már 8 osztályú ró m. 
kath főgymnas iumot  ideiglenesen három évre é r e t t s é g i v i z s -
gák tartására feljogosította  s illetőleg az ezen érettségi vizsgákról ki-
állítandó bizonyítványokat államérvényeseknek nyilatkoztatta, a nyilvá-
nossági jognak végleges megoldását attól tevén függővé,  hogy ezen idő 
alatt a tanári testületnek nagyobb része tanári vizsgát tegyen. A püspök 
ugy ezen miniszteri intézmény közlésekor, mint az ezt követő évben 
komolyan felszóllitotta  a tanártestület még nem vizsgázott tagjait, hogy 
már az érettségi vizsgálati jog megtartliatása érdekében is kötelességük-
nek tartsák a tanári vizsga letételét. Az első érettségi vizsga 1874-ben 
Páll Sándor tankerületi főigazgató  elnöklete alatt volt. 

A vall. és közokt. minisztérium 1877. febr.  4-én 2904. szám alatt 
kelt leiratában a csiksomlyói róm. kath. főgymnasium  számára a nyil-
vánossági jogot 1876/7-dik tanév kezdetétől kivételcsen még két tanév-
tartamára megadta és megengedte, hogy a két tanév végén az érettségi 
vizsgálatokat megtarthassa, kikötötte azonban, miszerint a két tanév 
alatt az intézetnél alkalmazott tanárok a tanári vizsgálatot tegyék le, 
vagy az igazgatón kivül a tanerők legalább felerészben  megvizsgált ta-
nárjelöltek sorából alkalmaztassanak, annál is inkább, mivel ha e felté-
teleknek a kijelölt idő lefolyása  alatt eleget nem tesznek, a nyilvános-
sági jogot továbbra a miniszter megtagadja. A két év letelte után már 
csak egy évre nyer a gymnasium nyilvánossági jogot, mely alkalommal 
a püspök Írásbeli nyilatkozatot kér a tanári vizsga letételére vonatko-
zólag azon tanároktól, kiknek vizsgálata már folyamatban  van. Végre 
a vall. és közokt. miniszter 1881. márcz. 29-én kelt 7889. számú leira-
tában a csiksomlyói r. k. főgymnasiumnak  az érettségi vizsgálatok tar-
tására vonatkozó jogot az 1880/82 tanévtől kezdődőleg véglegesen meg-
adta. A tanártestület az erdélyi püspök úrhoz ez irányban kifejtett  fá-
radozásaiért és kegyes pártfogásáért  hálafeliratot  intéz. 

A gymnasiumnak 8 osztályra történt kiegészítése alkalmával a 
12-dik tanári állomás rendszeresittetett; a 13-dik tanári állomás betölté-
sét a tanártestület vállalta volt magára, hogy az órák felosztása  által 
helyettesíti a hiányzó tanárt. 

Ugy a tanártestület, mint a csiksomlyói iskolák pénzalapját kezelő 
püspöki bizottmány sürgette az erd. kath. status igazgatótanácsánál a 
13-dik tanári állásnak a tanulmányi alap terhére leendő rendszeresítését, 
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ez azonban rendesen a csiksomlyói iskolák pénzalapjára akarta a terhe-
ket utalni, melyeknek hordozására pedig az képtelen volt Elvégre is a 
kérdés ugy lett megoldva, hogy a gymnasium érdekében annyi áldoza-
tot hozott Csik vármegye a költségek fedezéséhez  hozzájárult és a 13-dik 
tanári állomás 1877. ápril havában felerészben  a tanulmányi alap ter-
hére, felerészben  pedig a csikvármegyei havasi javak költségére szer-
veztetett és rá a tanár kineveztetett. 

Képesített tanároknak különben még a 80-as évek első részében 
is, mint minden más gymnasium, ugy a csiksomlyói is nagy szűkében 
volt, ugy hogy a 8-dik osztály beállításakor az 1873/4 tanévben a 
gymnasiumnak csak egy vizsgázott tanára Imets F. Jákó igazgató volt, 
sőt 1870-ben két tanárnak érettségi vizsgája is hiányzott. Azonban a ta-
nároknál a vizsga hiányát a hosszabb gyakorlat és magánszorgalom ut-
ján szerzett pedagógiai és didacticai ismeret megfelelően  pótolta. 1883-
ban már 8 rendes tanár működött; ma pedig az egész tanári testület ren-
des tanárokból áll. 

A m ó d s z e r t a n i é r t e k e z l e t e k az 1872-dik évtől gyakor-
latba jöttek oly formán,  hogy minden testületi értekezleten, ki-
véve a tanév első és utolsó hónapját és a húsvéti időszaki hónapot, a 
következő hónapban előadandó tananyag részletes meghatározása mellett 
az e körüli módszertani kérdéseket fejtegették,  az erről felvett  jegyző 
könyveket a vall. és közokt. minisztériumhoz terjesztették fel.  ? 

A tanári tanácskozmányok 1874-ben uj rendszert nyertek. A ta-
nitás egyöntetűsége és összefüggése  czéljából a tanévben három értekez-
let szükséges, az első a tanév első hetében, a második a karácsoni, a 
harmadik a húsvéti szünnapok előtti hétben 

A tanitás menetének, eredményének ellenőrzésére két nemű ta-
nácskozás van előirva: u. m. az osztálytanári és az általános tes-
tületi, mely utóbbi azonos a fennálló  havi conferentiákkal.  Az osztályta-
nári tanácskozásokon az osztálytanárok megállapítják az előhaladás ered-
ményét és ezeket az általános tanácskozásokon az igazgató elnöklete alatt 
összefoglalják.  A tanitás ellenőrzése czéljából öt ily értekezlet van: no-
vember, január, február,  május és juniusban; ezen kivül vannak a kü-
lön sürgősebb elintézést igénylő tanácskozások. 

A tanári tanácskozásokra vonatkozó intézkedés kiadása alkalmá-
ból még elrendeli a miniszter mindenik osztályban két könyv veze-
tését, t. i. az egyes osztályokban elvégzett tananyag naponkinti kimuta-
tására szánt jegyzőkönyvet, vagyis osztálykönyvet és az iskolai rend és 
fegyelem  fenntartására  vonatkozó fegyelmi  naplót. 

A tanulmányi előmenetelről szóló b i z o n y í t v á n y o k r a vonat-
kozó eddigi eljárás olykép módosul, hogy az iQuság előmenetele három 
izben: a karácsoni és húsvéti szünidő előtti héten, akkor, midőn a tan-
anyag módszeres beosztása iránt is megtartják az értekezletet, továbbá 
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a tanév végével lesz megbírálva és pedig ugy, hogy a karácsoni és hús-
véti birálat eredménye külön nyomtatványban közöltetik az illetőkkel, a 
tanév végén megállapítandó eredményt pedig szintén külön okmány mu-
tatja ki, a mely utóbbi végleges évi iskolai bizonyítvány erejével bir, 
mig a másik kettő tu'ajdonkép csak értesítő. 

Tekintettel arra, hogy a gymnasiumoknál követett tanrendben némi 
eltérések voltak, felhívja  a felsőbb  tanhatóság a gymn. igazgatóságot, 
hogy a gymnasium kiváló feladatának  szemmel tartásával, készitsen a 
helyi viszonyok és szükségletekből merített indokokkal támogatott tan-
terv javaslatot, melyet midőn a tanártestület bemutatott, azon választ 
nyerte, hogy az összes gymnasiumok általános tanterve megá'lapitásának 
küszöbén, minden gyökeres változtatás időelőttinek látszik. (1875.) A 
görögnyelv tanulása némely tanu'ónak indokolt kérelmére elengedtetett 
de mert a kérelmezők süriin jelentkeztek, a miniszter a felmentést  meg-
szorította. T 

Az eddigi tantervek mind az Orgonisations Entwurfot  fogadván  e 
zsinórmértékül, a különböző gymnasiumokhoz alkalmazkodtak az okta-
tás egységes voltának rovására, de meg az intellectualis fej  ődés foko-
zatos egymásutánjának figyelmen  kivül hagyásával voltak szerkesztve. 
Végre a minisztérium 1879. julius 3-án kiadta azon tantervet, mely a 
magyarnyelvet tette az oktatás központjává és megteremtette azon biz-
tos alapot melyen mai tantervünk is csekély módosítások után mozog. 

Az erdélyi püspök az uj tantervet, tekintettel arra, hogy a philo-
sophiai propaedeutica csak a 8-dik osztályra szoríttatott, csupán ismé-
telt felhívásra  fogadta  el, azonban, valamint az erd. kath. status fő-
tanhatósága az előbbi tanterv elfogadásakor  kimondta, hogy gymnasiu-
maiban a felsőbb  osztályokban is a hittan hetenkint két órában tanít 
tassék, ugy most az uj tanterv behozásánál is ragaszkodik ebez ; ennél-
fogva,  hogy a hittan tanításához a heti két órát megnyerje, a 4. osz-
tályban a németnyelvből, az 5. 6. és 7-dik osztályban a görögnyelv-
ből, a 8-dik osztályban a természettanból elvesz 1—1 órát. A bölcsé-
szeiből az uj tanterv a 8-dik osztályban 3 órát tanit, a 7-dik osztá'yban 
a lélektan előadása 1 órában kezdődjék meg, a 8-dik osztályban heti 3 
órában tovább folytatódjék,  a 7-dik osztályban e czélra egy óra a ter-
mészettanból lesz elvéve Egyidejűleg kötelezi a rajztanárt, hogy az első 
osztályban a mennyiségtant heti 4 órában tanitsa, miután az uj tanterv 
szerint neki csak 12 óra jutott (1879). A többiben pedig a miniszternek 
1880. julius 5-én az uj tanterv behozatalára vonatkozólag kelt átmeneti 
intézkedését az erd. kath. status ahoz tartás végett a gymnasiumnak 
megküldi. 

A tanárok a szükséges u t m u t a t á s o k hiányában saját szaktár-
gyuk tanmenetéről és kezelési módozatairól néha 10—15 iv terjedelmű 
értekezéseket nyújtottak be a módszeres tanári értekezletekre, ugy, hogy 
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ily konfercnczia  esetleg több napot is igénybe vett. De a módszerekre 
vonatkozólag néba ellentétes felfogások  miatt is szükség volt utasítá-
sokra, melyek a tananyag kiszemelésére, valamint a követendő mód-
szerre nézve alapul szolgáljanak, s a szaktanárok munkásságában némi 
egyöntetűséget és öszliangzást létesitsenek. Ezen szükségnek elegot tett 'N 
a vall. és közokt. miniszter az által, bogy az orsz. közoktatási tanács 
és kiválóbb gyakorlati tanférfiak  közreműködésével a tanitás uj tervé-
nek megfelelő  utasitásokat dolgoztatott ki. Ezen részletes utasításokat 
az erd. katb. status minden tanárának megküldötte tanulmányozás és 
aboz való alkalmazkodás végett. 

A középiskolákról s azok tanárainak képesítéséről szóló 1883. évi 
XXX. t. cz. követelményei és a törvény tárgyalásánál felmerült  alapos 
kívánalmak szükségessé tették az 1879-dik évben kiadott gymnasiumi 
tanterv módosítását. Ezen módosított tantervet a miniszteri rendeletben elő-
adott átmeneti ietézkedésekkel az erd. kath. status főtanhatósága  azon 
intézkedés mellett teszi gymnasiumainkra kötelezővé, hogy miután ezen 
tanterv is a bölcsészetet a 7-dik osztályból teljesen kiszorítja, a latin-
nyelvre kiszabott órából egy a bölcsészet előadására lesz fordítandó  és 
igy a ^-dík osztályban előirt 3 órával az eddigi gyakorlat által fenntar-
tott bölcsészeti 4 óra ki lesz egészitve. Minthogy pedig az uj tanterv 
a rajzoló geometriából a 4 alsó osztályban csak Mi órát ir elő: a rajz-
tanár köteleztetik, hogy legalább az első osztályban a számtant annyi 
órában tanitsa, mennyi a többi szakmák tanárainak könnyebbségére 
lehet. — Különben a rajztanítás gymnasiumunkban 1872 ig folyton  va-
júdott a szaktanár hiánya miatt, míg ez évben Sipos Sándor neveztetett 
ki oly formán,  hogy a rajzot a gymnasiumban heti 1(5 órában, a szép-
irást 2 órában tanitsa, ezenfelül  az elemi iskolában és a tanitó-képezdében 
is fogja  e tárgyakat tanitni.; az utolsó kötelezettsége még most is fenn-
áll, az utolsóelőtti egy év előtt szűnt meg. Egyúttal közöltetett a rajz-
tanítás tanterve is. Ugyanezen évben kelt azon miniszteri határozat is, 
hogy a relatív kötelező tantárgyakból nyert tanjegy az általános osz-
tályzat megállapításánál számba ne vétessék. 

A gymnasiumnál már az 1869. óta érvényben levő r e n d t a r t á s t 
a miniszter hatályon kivül helyezte, s az 1876/7 tanév kezdetével ujat 
léptetett életbe. 

Ezen Rendtartás mellett is megmaradtak a régebbi heti szünnapok, 
valamint a tanulmányi előmenetel és erkölcsi miveletre eddig szokásban 
volt érdemjegyek, az általános osztályozás azonban egyelőre nálunk is 
elmaradt, szintúgy a tanulók számszerinti sorozása is. Alig lépett életbe 
ezen rendtartás, már panaszok emelkedtek, némely ezikkelyeinek hiá-
nyossága, vagy nem elég szabatosan körülirt intézkedéseinek hiányai 
miatt. Hogy a netalán óhajtandó módosítások az; erdélyi róm. kath. 
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tanodákat illetőleg egyöntetű szabályzatba összefoglalhatók  legyenek, fel-
hívja a status főtanhatósága  a tanári testületeket, a tanári életből me-
rített tapasztalatok alapján, a kellő indokokkal támogatott és a mi vi-
szonyainkhoz alkalmazott szabályzat elkészítésére és bemutatására, mely-
ben az általános osztályozásnak az eddiginél igazságosabb megál'apitási 
módozata is bennfoglal  tassék. 

A vallás és közokt. miniszter 1877-ben azon indokból, hogy a két 
év előtt a módszeres értekezletekre kiadott rendeletével a szükséges 
egyöntetűséget nem érte el, a rendtartás 26-dik pontjához ujabb utasí-
tásokat ad. E szerint a részletes tanterv osztályonkint állapítandó meg, 
melyhez csatolandó még az órarend és a tantárgyak osztályonkénti fel-
osztása a tanárok közt, az Írásbeli dolgozatok napjai; több Írásbeli dol. 
gozatnak egy napra összetorlódnia nem szabad; az iskolai munkálatokra 
essék a tanulás súlypontja. A házi foglalatosság  az alsóbb osztályokban 
inkább csak az iskolai munkásság folytatása  legyen, felsőbb  osztályok-
ban pedig az iskolai oktatásra való előkészületből s a tanultakra vonat-
kozó szabad dolgozatokból álljon. Az intézet részletes tantervének meg-
állapítása czéljából az egy-es időszakra szánt tananyag oly apróbb ré-
szekre osztassék, melyek mindenike amennyire lehetséges, egy kis össze-
függő  egészet alkot. Azután az utasítás kiterjed minden egyes tárgyra, 
előadván a főbb  pontokat, melyek szerint a jegyzőkönyv szerkesz-
tendő lesz. 

Az 1883. évi XXX. t.-cz. folytán  életbeléptetett tanterven ejtett 
azon módosítás, hogy a 3-dik osztályba behozatott a történelem, és a val-
lástani órák száma szaporittatott, szükségessé tette ujabb utasítások ki-
adását. Ugyanazért 1887 ben az eddigi tapasztalatok felhasználásával  a 
tantervben is némi módosításokat eszközölve, kiadta a miniszter „A gym-
nasiumi tanítás terve s a reá vonatkozó utasítások"-at, szabadságot enged-
vén a tanároknak, hogy a mennyiben a helyi viszonyok miatt az általá-
nos tantervet módosítani akarják, javaslataikat tegyék meg. 

Az á l l a n d ó t a n m e n e t és a m ó d s z e r e s t a n á c s k o z á -
sokban behozott intézkedés, mely a vall. és közök. m. kir. miniszter-
nek 1888. május 2i-én 21,199 sz. a kelt rendeletével lépett életbe, be-
tetőzte a tanításnak az utóbbi évtized alatt biztos és czéltudatos irány-
ban vezetett s. az alapvetés összes feladatait  megoldó munkáját. Ezen 
rendelet szerint a tananyagnak eddigi szokásban volt évharmadi kiszabása 
és módszeres részletezése s mindezeknek jegyzőkönyvbe vezetése elmarad. 
E helyett minden tanártestület, tekintettel a helyi viszonyokra, saját esz-
közeire s különösen a használt tankönyvekre is, a már mcgállapitott helyi 
tanterv s az utasitások alapján iskolája számára állandó tanmenetet fog 
késziteni, mely osztályonként állapítandó meg. A tantárgy czime, a heti 
óraszám és tankönyv megjelelése után a tananyag didacticai egységet 
alkotó részletei szerint sorolandó fel  és pedig az időnek megjelölésével; 
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minden didacticai egység után zárjelbe téve, hány hét fog  rá fordittatni. 
A beosztásnál az évharmadokra nincs tekintet. 

A nagyobb egészet képező részek után összefoglaló  ismétlés jön. 
A gymnasium által igy megállapított tanmenetet a felsőbb  tanható^g 
felülbírálta  és javításait megtette. 

Az évi módszeres értekezletek száma és ideje (szeptember eleje, 
karácson és húsvét) ezentúl is megmaradt, de feladatuk  már csak az 
illető évharmadban tárgyalandó olvasmányok és készítendő dolgozatok 
kitűzése, a tanításban netalán előforduló  hátramaradások bejelentése és 
megokolása és gondoskodás az akadályok elhárításáról. Ezeken kivül 
augusztus 25-28 között tartandó meg az a l a k u l ó é r t e k e z l e t , 
melyen a tantárgyaknak a tanárok közötti végleges beosztása megálla-
píttatik. A gymnasium alsó 4 osztályában a rajzoló geometria, a latin, 
illetőleg a német nyelv óráiból 1 — 1 óra szaporodást nyert 1891-ben. 

A gymnasiumnál felhalmozódott  i r o d a i t e e n d ő k, annyiban egy-
szerűsítést nyertek 1859-ben, hogy a teljes minősitési táblázatokj min-
den 4-dik év ben készitendők, a rendkívüli tárgyakról jövőben csak 
változtatás esetén teendő jelentés, a külön évharmadi jelentések elha-
gyatnak, csak a zárójelentés marad meg, ugy szintén elmarad a tanév 
megnyitásáról szóló jelentés, a fegyelmi  szabályok évről-évre leendő 
bemutatása. 

A „Középiskolai Rendtartás11 1890/91-dik tanévben lépett életbe. 
Ezzel kapcsolatosan az 1890 évi XXX. t.-cz. végrehajtására megállapít-
tatik a görög helyettesítő tárgyaknak u. m. a magyar irodalomnak, a 
mértani- és szabadkézi rajznak tanítására vonatkozó tanterv, de ezen 
tárgyak tanitása a jelentkezők hiányában csak az 1892/3 tanévtől lioza-
tik be fokozatosan  gymnasiumunkban. 

A s z ü n n a p o k a t a rendtartartástól eltérőleg a helyi viszonyok, — 
a kegyelet, és a vallási szertartások kívánalmainak megfelelően  kellett gymná-
siumunkban megállapitani. Ezen szünnapok Csik-Somlyón következők: 
november 2-án halottak napja; január 2-dika a karácsonyi szünidőhöz csa-
tolva ; sz. Márk napján tartaadó buzaszentelési ünnep délelőttje a]körmenetben 
való részvétel végett; hasonló indokból a bárom keresztjáró nap délelőttje ; 
húshagyó kedd a megelőző hétfővel,  valamint hamvazó szerda délelőtt, 
melyen isteni tiszteletre mennek a tanulók; húsvét vasárnapja utáni 
szerda és csötörkök, mert a húsvéti szünidő a szent gyakorlatok miatt 
a rendtartásban meghatározott időnél két nappal később kezdődik; pün-
köst vasárnapját megelőző szombat és következő kedd; a királynő név-
napja ; sz. Mihály napja, mint a finövelde-  és Sz. Katalin, mint a gymna-
sium védszentjónek névünnepe; a septuagesim* vasárnapot és áldozó 
csütörtököt követő péntek az itteni vásárok miatt. A heti szünidők 
szerda és szombat délutánjai voltak az Entwurf  idejétől 1882-ig, mikor 
is az egész szerdát fogadta  el a gymnasium szünnapul, azonban 1893-ban 



vlszaálllttatott a szerda és 9zombat délutáni szünidő. A nyári szünidő 
1876-tól kezdve, augusztus és szeptember helyett julius és augusztusra 
helyeztetett vissza. 

Az iskolai e l ő a d á s o k órái olykép voltak beosztva, hogy a dél-
utánokra, kivéve a szünnapi délutánokat, mindig két óraesett 2—4-ig, a 
többi délelőtt tartatott 8 órától kezdőd őleg, 1892-ben a zónaidő behoza-
talával a délelőtti előadások 7 órakor, a délutániak 1 órakor kezdődtek, 
1893-ban visszaállíttattak az eddigi előadási órák; 1894-től kezdve ugy 
osztattak^be a tanórák, hogy délután 2 órától kezdve, a szünidőket ki-
véve, mindig csak egy óráig tartó előadás volt, a többi délelőtt tartatott meg. 

A tanuló ifjúság  f e g y e l m e z é s é r e  vonatkozólag habár ezen kor-
szak, szelidebb eszközöket óhajt használni, a tanártestülettől a testi 
büntetésre vonatkozólag bekért vélemény oda nyilatkozott, hogy itt a 
hiányos házi nevelés miatt a fegyelmezés  ezen módját a tanártestület 
szükségesnek tartja; ennélfogva  a felsőbb  tanhatóság megengedi, hogy 
addig is, mig e tekintetben általános intézkedés történik, a kivételes ese-
tekben, a tanári kar határozata folytán  alkalmaható legyen. (1871.) A 
gymnasium tanártestülete által készitett fegyelmi  szabályokat a püspök 
ezen módosítással hagyja helybe: „szinházban vagy más müveit körű 
társaságban a tanuló az osztálytanár vagy az igazgatónál tett .előleges 
jelentés, s erre kinyert engedély után, s ekkor is csak a szülők, vagy 
helyetteseik kíséretében és jótállása mellett jelenhetik meg." A tanulónak 
ezen, habár felügyelet  melletti szabadabb mozgása a mult szigorával szem-
ben haladást mutat. 

A gymnasiumi tanulókra most is érvényben levő fegyelmi  szabályo-
kat az erd. kath statusnak 1 S84-bcn tartott gyűlése fogadta  el, mely 
szabályok az egybesereglett tanulóknak a tanári kar jelenlétében a tanév 
elején szoktak felolvastatni. 

A tanulók f e l ü g y e l e t e  az 1885-ben kiadott püspöki rendelet 
értelmében olykép történik, hogy midőn az ifjúság  akár istenitiszteleten, 
akár körmeneteken, akár más egyházi vagy polgári nyilvános ünnepélye-
ken testületileg megjelenik, lehetőleg miaden tanár, de minden osztálylyal 
legalább egy tanár jelen van s a rendre felügyel.  A naponkinti isteni-
tiszteletekre is az ifjúság  tanári felügyelet  alatt jár. 

A határozottan rosz, illetőleg t e h e t s é g t e l e n t a n u l ó k n a k a 
gymnasiumból való eltávolítására több izben történt intézkedés ; 1885-ben 
meghagyatik a tanári testületnek, hogy az első osztályban ejtse el a rosz 
tanulókat, azután a II—IV. osztályban tisztitsa meg őket annyira, hogy 
az V. osztálytól fogva  csak elvétve jusson a tanári kar azon szomorú 
helyzetbe, hogy valakit másodrendű osztályzattal kelljen sújtania. A mi-
niszter 1895. decz. 6-án kelt rendeletében az osztályozás enyheségének 
meggátlására hivja fel  az igazgatók figyelmét.  Ez intelem nem annyira 
a középiskola legalsóbb osztályaira szól, hol még lehet remény a javvi-
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lásra, hanem különösen a középosztályokra, hol már alig lehet kétség 
afelől,  hogy a tanuló értelmi fejlettsége  elbirja-e a felsőbb  osztályok tudo-
mányosabb irányú tanítását; ez osztályoknál a gymnasiumba nem való 
tanulókat kellő osztályozással el kell távolítani. 

A gymnasiumi ifjúság  fegyelmezése  hova tovább mind könyebbé 
válik. (Jymnasiumunkra nézve tárgytalan volt a miniszternek 187G-ban, 
a budapesti ifjúság  körében előfordult  politikai mozgalmak alkalmából 
intézett azon bizalmas utasítása, bogy bármely irányú politikai tünteté-
seket az igazgatóság akadályozzon meg. A csikmegyei honvédegyesület 
megalakulása alkalmával Imets F. Jákó gymn. igazgató ezen egyesület 
alelnökévé megválasztatott, kit követett ezen tisztben a jelenlegi gymn. 
igazgató; ezen igazgatók a honvédegyesület által évenkint márczius 
15 dikén megtartani szokott hazafias  ünnepélyre nemzeti zászló alatt 
elvezették a gymnasium ifjúságát,  mely istenitisztelet után a veterán 
honvédek ünnepélyét énekkel és szavalati darabokkal szokta emelni. Ezen 
kivül a gymn ifjúsága  márczius 15-én délután saját épületében akadé-
miai előadást szokott tartani. 

Mindezek azonban dicséretet érdemlő hazafias  tüntetéseknek mond-
hatók. A jelenlegi gymnasium igazgató még behozta azon szokást, hogy 
az aradi vértanuk halálának évfordulóján  okt. 16-án az iQuság jelenlété-
ben gyász istenitiszteletet tart. 

A hazafias  eszmék és kegyelet ü n n e p é l y e i n e k előkelő szerep 
jutott a csiksomlyói gymnasium történetében. Csikvármegye politikai köz-
pontjának Csik-Szeredába viteléig, 1879-ig nem volt ünnepély, melyet 
vagy maga a gymnasium ne rendezett volna, vagy legalább tanulói, vagy 
tanártestülete létrehozásában tevékeny részt ne vettek volna. 

Régibbi időben minden osztály saját védszentjének évfordulóját  meg-
ülte. Később ezek helyett az egész gymnasium védszentjének 
sz. Katalinnak, a seminarium külön sz. Mihály főangyalnak  ünne-
pét ülte meg minden évben. Ezeken kivül volt a Mária-Társulat ünnepe. 
Időközünkint a gymnasiumot érdeklő nevezetesebb mozzanatok alkalmá-
ból ültek ünnepeket. Ilyenek voltak a gymnasiumnak teljes gymnasiummá 
türtént kiegészitése alkalmából; Adorján Imre huszonüt éves tanári 
jubeliuma, mely alkalomat nyújtott az Adorján féle  jutaimi alap létrejüttére 
1881 ben; Báthori István halálának háromszázados évfordulója  1886-ban; 
Imets Fülüp Jákó gymnasium igazgató 25 éves tanári jubeliuma, mely 
alkalomból a jubiláns jutalomdijra 100 frt  alapítványt tett 1887-ben; még 
ugyanezen évben pápa ő Szentsége félszázados  papi jubileuma; Dr. 
Ilaynald Lajos bibornok-érsek, gymnasiumunk jótevője félszázados  áldo-
zári jubileuma 1889-ben ; gr. Széchenyi István születésének százados évfor-
dulója alkalmával 189l-ben; Lünhart Ferenez erdélyi püspök félszázados 
áldozársága alkalmából 1895-ben; Magyarország ezredéves fennállásának 
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megülése 1896. Majdnem minden évben tartattak az ifjúság  kedélyének 
felüditésére  rendezett és kirándulással összekötött tavaszi vigalmak, má-
jálisok. 

Különben az utóbbi pár év alatt meghonosodtak az ifjúsági  kirán-
dulások itt is a természetrajz tanár vezetése alatt tett rövidebb kiránduláso-
kon kivül nagyobb szabásuak voltak az 1894/s tanévben a kolozsvári torna-
versenyen járt ifjak  kirándulása Maros-Ujvárra, Gyulafehérvárra;  vala-
mint 72 tanuló kirándulása a tusnádi fürdőre,  a bükszádi üveggyárhoz^ 
a torjai kénbarlanghoz, és szénsavgyárhoz, a sz. Anna tóhoz. Folyó tan-
évben a vall. és közokt. miniszter a tanuló ifjúság  tanulmányi kirándu-
lásainak irányára s a tanintézeteknél alakítandó ily irányú segély-ala-
pok létesítésére vonatkozó magas rendeletének alkalmából Csató János 
és Ilaydn Hugó tanárok kezdeményezése folytán  a tanári testület egy 
ifjúsági  kirándulási egylet (vagy segélyalap) megalakítását folyamatba  tette. 

A r e n d k í v ü l i t á r g y a k tanitása tekintetében a miniszter 1892-
ben adja ki legújabb rendeleteit; ezek szerint rendkívüli tárgy a gymna-
siumban az ének, franczia  nyelv, gyorsírás és egészségtan. Az énekta-
nítás ezen korszakban szakadatlanul folyt,  és az összes osztályok ta-
nulói részt vettek abban. A hangjegyek olvasására és az énekhez szükséges 
alapismeretek megszerzésére külön óra volt szentelve; ének tanulásra 
különösen az utóbbi öt év alatt kötelezve volt mindjén ifjú,  kik két 
csoportra osztattak: haladókra és kezdőkre. Egyházi éneket tanult az 
egész ifjúság  közösen minden vasárnap a délelőtti isteni tiszteletek után, 
valamint a vecsernyék előtt. A gymnasium kebelében mindig fennállott 
a dalkör, mely négyhangra betanult választékos darabokat énekelt a 
templomban, valamint ünnepélyek alkalmával. Az ifjúság  énekkara szép 
sikereket aratott nemcsak a gymnasium ünnepélyein, hanem a Csik-
Szeredában rendezett ünnepélyeken is, minők a márczius 15-iki ünne-
pélyek, továbbá a Somlyón tartott fillérestélyek. 

A z e n e gymnasiumunkban már a 30-as években taníttatott és a 
gymnasiumnak már ekkor szervezett zenekara volt, mely 1848-ban osz-
lott fel  az iskolával együtt. A gymnasiumi ifjúság  saját kezdeményezé-
sére 1865-ben megkisérlette újból zenekart szervezni és e czélból az 
akkori 5-ik osztályosok saját költségükön járattak Csik-Szercdából egy 
zenetanitót, azonban az igazgató ellenzése folytán  felhagytak  a tanulással. 
Az Ugy 1884-ben újból életre kelt; a zeneszerek beszerzésére Lünhart 
Ferencz erd. püspök magánpénztárából 103 frtot  adományozott, nemes 
Csikvármegye a megyei nevelési alapból szintén 100 frtot  utalt ki, 
Imre Dénes kir. főerdész  szintén nagyobb összeggel járult a czélhoz, 
ugy, hogy az értékesebb fuvó  és vonó hangszereket a gymnasium be-
szerezhette. A zene rendszeres tanítását biztosította Csik vármegye fen-
kelt gondoskodása, melylyel a zenetanár fizetésére  200 frtot  szavazott 
meg; ez összeget mai napig évről-évre kiutalta a vármegye. Utóbbi idő-

8 
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ben a fuvóhangszcrek  kimaradtak a gymn. ifjúság  zenekarából, ugy 
bogy ma csupán vonó hangszerek vannak használatban. 

A fran  cz ianye l v tanításának kérdése 1889-ben ismét felmerült 
és a püspök nov. 4-én a franczia  nyelv tanítását csekély remuneratio 
mellett helybenhagyja. Következő évben már utasítás jön a franczia 
nyelvnek minél szélesebb körben való tanítására; Csik vármegye a 
franczia  nyelvi tanszék rendszeresítésére 300 frtot  ajánl meg azon fel-
tétel mellett, ha az erd. kath. status hasonló összeggel járul ahoz, a 
stíltus e czélra 400 frtot  elégségesnek tartott, a vármegye tehát évről-
évre 200 frtot  utal ki a franczianyelv  tanár díjazására. 

A gyor s i r á s t Glosz Miksa tanár kezdette gymnasiumunkban 
legelőször tanítani 1875-ben Gabelsberger-Markovits rendszerében ; a ta-
nulók személyenkint egy évre 50 krt fizettek.  A gyorsírást tanulók 
száma évenkint átlag 25 — 30 volt. A silány honorárium mellett nem 
lévén tovább fenntartható  ezen rendkívüli tárgy tanitása, 1888 ban 
megszűnt. 

A t a n d í j beszedését 1869-től kezdve minden félév  első felében 
kellett eszközölni, a fizetésképtelennek  erről kiállított hatósági bizo-
nyitványnyal felszerelt  kérelmét a tandíj elengedése végett a közokt. 
miniszterhez kellett felterjeszteni. 

A felsőbb  tanhatóság a középiskoláknál mindinkább fokozódó  szük-
ségletek fedezésére  némi állandó forrást  szándékozván létrehozni, 1873-
ban elrendelte, hogy az 1873/4 tanévtől kezdődőleg a tandíj 4 forint 
legyen. 

A tanári testületnek azon nézetét, hogy a tanári könyvtár gyara-
pítását nem méltányos a tandíjból eszközölni, hanem erre a tanulmányi 
alap van hivatva, nem fogadja  el a felsőbb  tanhatóság; kijelenti, hogy 
a tanulmányi alap megterheltetése miatt a könyvtár gyarapításához sem-
mivel sem járulhat és igy a tanártestület azon kérésének sem ad helyet, 
hogy a szülők szegénysége miatt a tandíj szállitassék le, hanem utalja 
az igazgatót, hogy a szegényebb tanulóktól ne egy, hanem több részlet-
ben vegye be a tandijt. Az igazgató kísérletet tett 1877-ben az eddigi 
4 frt  tandijt 3 frtra  leszállitani és ujitáskép 2 frt  beiratási dijt beszedni, 
ez ellen azonban a felsőbb  tanhatóság tiltakozván, az eddigi gyakorlat 
maradt meg. 

Az erd. róm. kath. gymnasiumi és tanitóképezdei tanárok számára 
1879-ben életbe léptetett nyugdíjintézmény egyik jövedelmi forrásául  a 
tandíj lett kijelölve. Az 1868-tól kezdve évenként befolyt  tandíj feleré-
szének tőkésítéséből keletkezett „tandíj takarékalap" a nyugdijalapba 
minden gymnasiumból bevonatott, a tandijak kezelésérc pedig jövőre 
nézve kimondotta a főtanhatóság,  hogy valamint eddig, ugy ezután is a 
befolyó  tandíj felcrészc  minden tanévben takarittassék meg s csak a 
megmaradó másik rész fordittassék  a gymnasium közvetlen szükségeinek 
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fedezésérc;  az évenkint megtakarított felerész  tandij a nyugdíjhoz való 
csatolás végett a püspökhöz küldetik. Azon körölmény figyelembe 
vételével, hogy az állam 1882-ben a tandijat saját intézeteinél 18—24 
frtra  emelte, az erd. kath. status főtanhatósága  is kérdést intézett gym-
nasiumaihoz az esetleg felemelendő  tandij ügyében; az adott válaszok 
a felemelés  ellen nyilatkoztak, ugyanazért a status az 1882-dik évben 
tartott status-gyűlésén az eddigi tandíjszabályzatot némikép módosítja 
és pedig Csik-Somlyóra nézve oly formán,  hogy a nem katholikusok, 
miután intézeteink fenntartásához  semmivel sem járulnak, jövőre 8 fo-
rintot fizessenek. 

A tandijt az 1888-ban megtartott status-gyülés a csik somlyói róm. 
kath. főgymnasiumnál  felemelte  6 frtra,  melynek felét  legalább novem-
ber közepéig, más felét  márczius 15-ig kellett befizetni.  Tandíjmentes-
ségre csak az tarthat igényt, kinek legalább szabályszerű magaviselet 
mellett legfelebb  csak egy elégséges osztályzata van a tantárgyakból. A 
nem katholikus tanuló a tandij kétszeresét fizeti.  A felemelt  tandíjból 
származó többlet tanszerek beszerzésérc fordítandó,  melynek költségelő-
irányzatát jóváhagyás végett a főtanhatósághoz  kell beterjeszteni; az ed-
digi taudij hasonfele  ezután is az erd. püspökhöz lesz beküldendő. A 
jelenleg érvényben levő tandij-szabályzat az 1894-dik évi status-gyülés 
határozatán alapul, mely szerint a csiksomlyói róm. kath. főgymnasium-
ban minden tanuló fizet  1 frt  beiratási dijat, az országos tanári nyug-
dijalapba felküldendő  3 frt  évi járulékot, a tanári könytárra 50 krt; 
az ifjúsági  könyvtárra szintén 50 krt; ezen dijak alóli felmentésnek 
nincs helye; tandij czimén fizet  az algymnasiumban 5 frtot,  a felgym-
nasiumban 10 frtot;  ezen dij alól megfelelő  indokok alapján felmentést 
lehetn nyerni. Különben a tandij szabályzat az iskolai év végén ki-
adott Értesítőben közöltetik. Mindezen dijak, az ifjúsági-  és tanári könyv-
tár számára fizetett  illeték kivételével, az erd. kath. status Igazgatóta-
nácsához beküldetnek. 

Az ujabb tandij-szabályzat folytán  a gymnasiumi á l t a l á n y o k a t , 
melyeknek fedezetéül  az összes gymnasiumokból befolyt  tandij fog  szol-
gálni, az erd. kath. status a csiksomlyói róm. kath. főgymnasiumra 
nézve a következőkben állapította meg: a) kellékekre (fűtés,  világítás, 
tisztogatás, javítás, tűzkár elleni biztositás) 600 frt,  b) felszerelésekre 
(szertárak, gyűjtemények és könyvtár) 800 frt,  c) jutaimi könyvekre 40 
frt.  A gymnasiumi költségvetés mindig ezen megállapított általányok ke-
retén belül történik. 

Az é re t t s ég i v i z s g á l a t i d i j 1884-ben 3 frtban  állapíttatott 
meg; nem kath. tanuló kétszeresét fizeti.  Magán vizsgálatért a rendtar-
tás értelmében 40 frt  jár, ha pedig valaki egyszerre két osztályról ösz-
szevont vizsgát tesz, 60 forintot  fizet. 

A t a n á r i n y u g d i j intézet foganatosítása,  melynek a tandij egy 
* 
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része állandó forrását  képezte, az 1875. évi XXXlI-ik orsz. nyugdij-
törvényczikk 31. §.-ában biztositott jogon alapszik. Az erdélyi róm. 
katb gymnasiumi és képezdei tanárok, elemi néptanítók, kántortanítók 
és tanítónők számára szervezendő általános nyugdijalap szabályait az 
erd. katb. status 1876. julius 7-ikén tartott II. ülésében véglegesen 
megállapította; az elfogadott  nyugdij-szabályok 1876. január elsején kel-
lett, bogy életbe lépjenek. Az erdélyi róni. katb. gymnasiumi és tanitó-
képezdei tanárok Miyugdijszabályzatát a status 1888-ban tette közzé. 

A vall. és közokt. miniszternek a felekezetek  és hatóságok által 
fenntartott  nyilvános középfokú  iskolák tanerői nyugdíjazására vonatkozó 
1894. évi XXVII. t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott rendelete értel-
mében az erdélyi kath. status megtette a felterjesztést,  kijelentvén, hogy 
tanárait ezen nyugdíj-intézetnek átadja, ha nekik a jelenlegi nyugdíj-
szabályzatban biztositott ós már megszerzett jogaik teljes mértékben el" 
ismertetnek és fenntartatnak,  mire a minisztériumtól azon válasz jön, 
hogy a belépésre vonatkozó feltételes  nyilatkozat alapján a status által 
fenntartott  gymnasiumoknál és tanitóképezdéknél alkalmazott tanárok 
felvétele  iránt csak azon esetben intézkedhetik a miniszter, ha az idé-
zett törvényben foglalt  jogok és kötelességek mellett való belépést a 
status határozottan és feltétlenül  jelenti ki, mit is a status 1895-ben 
1193. sz. a. megtéve, kérte a minisztert véghatározatának kiadására. 

Az erdélyegyházmegyei paptanárok az erd. status nyugdijszabály-
zata érteimében, ha hivatalos intézkedés folytán  lelkészi állomásra kül-
dettek, a lelkészi állomáson való nyugdíjaztatásuk esetében a papi nyug-
díjon kivül igényt tarthattak azon tanári nyugdij egész részére is, me" 
lyct tanári szolgálati éveik után kiérdemeltek. A 30 évi szolgálat után 
teljes nyugdijt kapott paptanárok ezen nyugdij élvezetében megmarad-
nak, ha azután lelkészi állomásra alkalmaztatnak is. Az erdélyi püspök 
által 1895. decz. 30-án 4750. sz. a az erdélyegyházmegyei papi nyug-
dij ügyében kiadott szabályzat 5. §. b. pontja szerint: 

„Az erd. r. k. status gymnasiumaiban működő paptanárok... 
ha az egyházmegyei nyugdíjnál kevesebb összegű nyugdijat kap-
nak, ezen nyugdijuk az egyházmegyei nyugdijalapból az egyház-
megyei papi nyugdij összeg magaslatáig kiegészíttetik; ha az ál-
lami nyugdij alapból végkielégítésben részesülnek, kapják a tagsági 
dijuknak megfelelő  teljes nyugdijüsszeget; ha pedig rendes nyug-
díjigényük eléri, vagy meghaladja az egyházmegyei nyugdij össze-
gét, akkor megszűnik a további fizető  kötelezettségük s tanári 
nyugdíjazásuk esetén azonnal visszakapják kamat nélkül azon egész 
összeget, melyet az egyházmegyei nyugdijalapba befizettek.  — A 
paptanár, kit az egyházmegyei hatóság a tanári pályáról visszahív, 
s a lelkészi téren alkalmaz, ha tanári nyugdíjigényét elveszti, 



— 117 — 

köteles az egyházmegyei nyugdíj intézetbe belépni s a tagsági di-
jakat visszamenőleg kamat nélkül megfizetni  " 

Ezen nyugdíj szabályzat kiadásakor a már régebb fennállott  nyug-
dijalap vagyona 200,014 frt  volt, melyhez a paptanárnak, mint erd. egy-
házmegyei áldozárnak az egyházmegye lelkészi téren működő papjaival 
egyenlő jogosultsága volt. 

Elkülönített l e v é l t á r a gymnasium ügyeihez tartozó irományok ke-
zelésére nem volt a régebbi időkben, hanem a gymnasiumot érdeklő ak-
ták a szerzet többi irományai közé vegyültek, sem külön indexet ezek-
ről nem vezettek; az 18i8 előtti időkből irattárunk hiányos. Az ezt kö-
vető időből az akták már gondosan megőriztettek, az igazgató rendes 
iktató könyvet vezetett, a tanári konferencziák  jegyzőkönyvei egy e 
czélra kötött könyvbe Írattak 1854-ig, mikor külön nyalábokban he-
lyeztettek el a levéltárban, 1880-tól kezdve ismét könyv jött haszná-
latba. Az 1848 előtti idők okmányai a szerzet levéltárában levén a nem 
szerzetes tanárok nehezen juthattak hozzá. A tanártestület 1859-ben 
kéri a provinciálist, hogy a gymnasium történetének megirása czéljából 
adjon engedélyt a szerzet levéltárában való kutatásra, mit a tartományi 
főnök  már azon tekintetből is, hogy a tanártestület egyik tagja Kozma 
Döme szerzetes, megenged és megrendeli a házfőnöknek,  hogy a tanár-
testület kívánságának eleget tegyen, azonban ugy vélekedik, hogy a 
gymnasium és congregatio protocollumán kivül ott más adat nem ta-
lálható, miután ő a levéltár rendezését sajátkezüleg eszközölvén, egész 
1827-ig, a szerződéseken kivül semmi más iratra nem emlékszik; ide 
vonatkozó iratot lehetne találni — igy szól — a provincia kolozsvári 
levéltárában. 

A gymnasiumot érdeklő ügyiratoknak az őket megillető hely, a 
gymnasiumi levéltár számára leendő átadása végett 1885-ben a gymna-
sium igazgatója a szerzetnek akkori müveit lelkű és tudomány kedvelő 
provinciálisához László Policarphoz fordult,  ki is 1885. ápril 21-én kelt 
átiratában a házfőnököt  oda utasítja, hogy : 

„1) A nagyérdemű gymn. igazgató urnák kérését teljesítheti 
és a gymn. igazgatónak átiratában jelzett feltételek  mellett — 
hogy t. i. az átvett iratokról indexet készítve, egyik példányát a 
szerzetnek átadja — levéltárunkból a helybeli gymnasium ügyeire 
vonatkozó okmányokat, irományokat minden esetre átadja index 
mellett. 

2) Az index elkészítésére, miután csak később, az iratok hát-
iratozása után eszközölhető, elégségesnek tartom, ha az iratok szá-
mát magában foglaló  elismervényt vesz a nagyérdemű igazgatóság-
tól az átadás megtörténte alkalmával," 
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A gymnasiumot érdeklő okmányok közül az akkor megtaláltakat 
elhozták ugyan, de később még számos gymnasiumunkat érdeklő iro-
mányt találtam a zárda levéltárában. 

A gymnasiumot és seminariumot érdeklő néhány fontosabb  ese-
ményt és okmányt bejegyezve találtunk a következő czimü könyvben: 

Ortus et Progressus Seminarii Csik-Somlyó — viensis sub cura R. 
R. P. P. Fratrum S. P. N. Francisci De Strictiore Observantia ab Erec-
tione ejusdem facta  per Revcrendissimum Dnum Michaelem Lucas Pro-
tonotarium Apostolicum et Plebanum in Csik Sz. Marton Anno 1725. 
Sedente tunc ad Clavum Provinciáé Adm R. Patre Antonio Schirmer. 

Ezen könyvbe a bejegyzések 1841-ig meglehetős terjedelemben tör-
ténnek, azután rövid megjegyzések, azok is szórványosan ; bővebben tár-
gyalja a Mária Terézia tanügyi rendeleteit, de már II. Józseffel  a be-
jegyzések megszűnnek. Sajátságos, hogy II. József  ideje óta a tanügyi 
feljegyzések  a szerzet többi naplószerü könyveiben is hiányzanak, vala-
mint okmányok is áránylag kevés számban maradtak ránk. 

A gymnasium t ö r t é n e t é t Losteincr Lénárt sz. ferenezrendi  atya 
szőtte be egy monumentális történelmi munkájába, mely különösen a 
csiksomlyói zárda a szentferenezrendiek  erdélyi provincziája és Csikszék 
történetét tárgyalja, de azért az általános politikai viszonyokra is kiter-
jeszkedik. Ezen még kéziratban levő történelmi munka 1777-ig terjed. 

A gymnasium története megírásának eszméjét Haynald Lajos püspök 
veti fel,  mikor az igazgató egy gymnasiumi Ertesitő kiadására vonatko-
zólag hozzá fordul.  Igazgató a többi közt ezen választ nyeri: 

„Igen kedves dolgot cselekednék a tanári testület, ha a csik-
somlyói egyház, zárda és gymnasiumnak bizonyára igen érdekes 
történetét venné tárgyalás alá s jól kidolgozva programmjába ig-
tatná. Hogy ez sok időt, folytonos  búvárkodást és a leggondosabb 
tanulmányozást igényelne, az igaz. Mindazáltal, ha a jövő év szülné 
is meg azt, a programm, egy ily munkát hozva, még akkor sem 
késnék. En ugyan nagyon óhajtanám, hogy már ez évben legyen 
programmunk, — de mielőtt vagy nem programmba való tárgy-
gyal, vagy nem tudományossal küldjük ki azt a világba, hallgatni 
jobbnak tartom. Sok szem fordul  főleg  a mi programmjainkra. 

Egyébként ájtatos imáiba ajánlottan maradok Tisztelendő 
Uraságodnak 

Károlyfehérvártt  bőjtelőhó 14-én 1857. 
jóakaró főpásztora 

Lajos." 

A püspöki leirattal az 1857-ik év novemberében tartott konferen-
czián foglalkozott  a tanártestület, elhatározván, hogy a beállott tanévről 
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egy értemtőt ad ki, melynek elkészítésével P. Kozma Döme szerzetes 
és Antalfi  Károly világi tanárt hízza meg azon utasítással, hogy ezen 
értesítő számára írják meg a gymnasium és az ezzel szoros összefüg-
gésben levő itteni szerzetház történetét. Ezen tervet a tanári testület 
1859-ben ismét felveti,  s most már a még keresztül nem vitt határoza-
tát azzal toldja meg, hogy egy úttal az értesi tőben még a csik-somlyói 
iskolák pénzalapjába befizetett  összegekről is kimutatást fog  közölni; 
egyúttal kéri a püspököt, hogy a megírásra vállalkozó tanárok számára 
a szerzet levéltárának megnyitását eszközölje ki. 

Habár a vall. és közokt. miniszter az 1867/8 évtől kezdődőleg a 
gymnasiumi értesítő 2 példányát felküldeni  rendeli, mégis az első nyo-
matott értesítő a csik-somlyói gymnasiumban csakis az 1870/71-dik év-
ről készült, 20 lapnyi (ivnegyedi tartalommal, melynek nagyobb részét 
az értekezés foglalta  el; a következő évi már csak 12 lap terje-
delmű volt. 

Végre is a gymnasium történetét Nagy Imre gymn. igazgató elké-
szítette és azt, miután a gymnasium külön értesítőt nem adott ki, a 
Veszely Károly által szerkesztett „Gyulafehévári  Füzetek11 II. kötetében 
186'j-ben kiadta. Nagy Imre ezen müvében a Losteiner nyomán halad 
és jó részt ama munka fordításából  áll ; azon időponton innen, hol 
Losteiner történetét végzi, csak pár adatot közöl, de az iskolák pénzalap-
jának kezelésénél, s néhány finöveldei  alapítványi levél közlésénél rész-
letesebb adattal is szolgál. 

A vall. és közokt. miniszter 1867-ben elrendeli a gymnasium 
„vázlatának megirását, ugy, hogy abból a gymnasium alapítása, fejlődése 
és jelen állapota, meg azon alap vagy alapítvány, melyből az fenntarta-
tik, tűnjék ki." E miniszteri rendeletnek a fenn  jelzett mű rövid kivo-
natolása által eleget lehetett tenni. Az erd. kath. status főtanhatósága 
1890-ben szintén rendeletet ad ki az intézet — legalább vázlatos — 
történetének megírására, melynek foganatosítása  későbbi időre maradt, 
mig ugyanis a vall. és közokt. miniszt. 1893-ban rendeletet bocsát ki, 
mely szerint a gymnasium története az intézetre vonatkozó összes ada-
tok felhasználásával  az 1895/6-diki milleniumi kiállításig megirassék. 
Ezen rendelet leküldése alkalmával az erd. kath. status igazgatótanácsa 
egy, a gymnasiumok történelme megirására vonatkozó tervezetet, javasla-
tot is küld. E rendeletek folytán  jött létre a csiksomlyói róm. kath. 
főgymnasium  történetének jelenlegi megírása. 

Az értesitők minden évben közölték az azon évi figyelemreméltóbb 
dolgokat, sőt néha orgánumul szolgáltak a gymnasium történelme érde-
kesebb részleteinek közlésére. Ilyen közlemények: Glosz Miksától „A csik-
somlyói róm. kath. főgymnasium  könyvtára" 1886.; „Visszapillantás 
Imets F. Jákó stb. főesperes  és fogymn.  igazgató 25 éves tanári műkö-
désére" 1887; Fülöp Árpád „csiksomlyói misztériumok" 1892; Bándi 
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Vazul" „A csiksomlyói róm. kath. főgymnasiumban  fennálló  Mária Tár-
su la t " 1894; Kassay Lajos „A csiksomlyói róm. kath. főgymnasium 
önképző körének működése, (1870 -1895)" 1895. Legnagyobb tevékeny-
séget fejtett  ki Imets F. Jákó, a ki működése alatt a gymnasiumban 
felmerült  nevezetesebb mozzanatokat alkalmul használta arra, hogy azo-
kat történelmi visszapillantásokkal illusztrálja; ilyenek: „Tanodai beszéd 
a gymnasium kiegészítése alkalmából" 1874. A csiksomlyói róm. kath. 
gymnasiumnak az utolsó 10 év alatti állapotáról" 1876-ban, (a miniszteri 
biztos kedvezőtlen nyilatkozatának a kellő értékre való leszállítása czél-
jából); „Visszapillantás a csiksomlyói r. k. gymnasium közelebbi 26 éves 
múltjához" 1882, Adorján Imre tanár 25 éves tanári jubileuma alkalmá-
ból ; „A csiksomlyói tanuló iQuság szállásviszonyai a múltban és az uj 
Internátus" 1889, az internátus keletkezése alkalmából; az ezen utóbbi 
czim alatt megírtak jó részénél Imets F. Jákó, mint egyik főtényező 
szerepelt, azért ezt használtam fel  a gymnasium történetének — hason 
czimü szakaszánál forrásul. 

Utolsó közleménye az Értesítőben: „Ur. Ilaynald Lajos és a csik-
somlyói iskolák," Dr. Ilaynald Lajos 50 éves áldozári jubileuma alkal-
mából. 

Az egészség i á l l a p o t nagy hullámzásnak volt kitéve Csik-
somlyón, különösen a minősíthetetlen szállás viszonyok miatt, mindaddig 
mig az iQuságot sikerült a finöveldében  elhelyezni. Már a 60-as években 
némely betegség annyira elterjedt az összes tanulók között, hogy az is" 
kólát egy időre be kellett miatta zárni, ilyen volt a rüh, vagy 1864-ben 
a vörös himlő, melyet 54 tanuló kapott el. A roncsoló toroklob 1870-
ben a községben kiütvén a tanulók csoportosulása, illetőleg iskolába já-
rása november végén orvosrendőrileg betiltatott, szintén a roncsoló torok-
lob miatt a következő év szeptemberében az iskola megnyitása eltiltatik, 
1873-ban a cholera járvány miatt Gyergyó néhány községe tanulói-
nak nem engedtetett meg a gymnasiumba való jövetel. 1884-ben a 
hólyagos himlő Csi'c megye több községében s nevezetesen itt is kiütvén, 
az egész gymnasium újra oltatik. Ugyanezen évben érkezik meg a vall. 
és közokt. miniszter által, a belügymiszterrel egyetértőleg kiadott rende-
let, mely szerint a járványos betegségbe esett tanuló az iskolától eltil-
tatik, mig az iskolalátogatásra orvosi bizonyítványt nem nyer: ha az 
iskolában ragályos betegség üt ki, a hatósági orvos rendelete szigorúan 
betartandó; ha a tanulók egészségét veszélyeztető betegség üt ki, a bel-
és közokt, miniszter erről a közigazgatósági hatóság által értesítendő; 
a ragályos betegekkel érintkező, vagy oly házakban lakó tanuló, hol 
ily betegség előfordul  az iskolától visszatartandó, ha a ragályozás a ta-
nodában történt s az ifjak  közt nagyszámú kóreset fordult  elő, az is-
kola a közigazgatósági hatóság által bezárható, miről a közokt. mi-
niszter értesítendő. 
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A szemcsés k ö t h á r t y a l o b , a tanuló ifjúságnak  ezen vesze-
delmes ellensége a háromszékiek által a csiksomlyói gymnasiumba is 
behurczoltatott. A járási orvos kimutatása szerint 1879. február  3 án egy-
szerű köthártyalobban szenvedett 74 ifjú,  szemcsés köthártyalobban 42, 
összesen: 112, febr.  9-én a gymnasium,- tanítóképezde és normális isko-
lában volt 233 szembeteg. A jelentések a baj főokának  a tisztátlansá-
got tartják. Ugy a járási orvos, mind'a főtanhatóság  a kellő óvszereket 
s különösen a tisztaságot előírják; figyelmezteti  a püspök az igazgatót, 
hogy a kantai gymn. igazgatótól azon rendszabályokat kérje át, melyeket 
a kolozsvári egyetemtől kiküldött tanár az ottani betegek gyógykezelé-
sére s a tovább terjedés meggátlására előirt; a tanker. főigazgató  pedig 
a betegségi és gyógyulási állapotokról minden 8-ik nap jelentést kiván 
be. Végre a miniszter is az iskolahclyiségck tisztántartására egy rende-
letet ad ki, melyben a többi között figyelemre  méltó azon intézkedés, 
hogy a tantermeket tanórák közt 8—10 perczig szellőztessék, sőt mikor 
az időjárás engedi tanitás alatt egy-két ablak nyitva legyen. 

Ezen szembaj több-kevesebb betegüléssel elhúzódott egész az utóbbi 
időkig; 1803-ban a kormány kiküldött közege még talált trachomást, 
azonban ezen betegség, különösen Dr. Kolonits Dénes intézeti orvos 
gondos utánjárása folytán,  1894 óta teljesen megszűnt gymnasiumunkban, 
de azért most is minden hóban az intézeti orvos az igazgató jelenlétében 
a gymnasium összes ifjúságánál  megejti a szemvizsgálatot. A roncsoló 
toroklob 1880. adventjén oly veszedelmesen fenyegette  az ifjúságot,  hogy 
az orvos még a karácsonyi szünidő előtti hazabocsátást hozza ajánlatba, 
ily baj fenyeget  1894-ben is, mikor a község lakóival való érintkezést 
eltiltja az alispán. Ugyanezen évben a Francziaország felől  közeledő 
eholera miatt azon óvintézkedést teszi a püspök, hogy a baj jelentkezése 
esetén a körmenetek és bucsuk is besziintetendők. 

A belügyminiszter 1885-ben az általa szervezett közegészségi fel-
ügyelőket utasította, hogy kiküldetéseik és az általános közegészségi vi-
szonyokra vonatkozó megfigyeléseik  alkalmával figyelmüket  az illető 
törv. hatóság területén levő iskolák és tanintézetek összes egészségügyi 
viszonyaira is forditsák  és jelentéseikben, a tapasztalatokhoz képest, ész-
revételeiket és javaslataikat tegyék meg; mit a főtanhatóság  azon meg-
hagyással hoz gymnasiumunk igazgatóságának tudomására, hogy a köz-
egészségügyi felügyelőknek  ezen eljárásukban a maga részéről segédke-
zet és támogatást nyújtson. Még 1887-ben a járási főszolgabíró  szüksé-
gesnek tartja a tisztaságot megsürgetni. 

A gymnasiumi ifjúság  egészségi állapotára döntő befolyást  gyako-
rolt a kettős finövelde  felállítása,  illetőleg a gymnasiumi ifjúságnak  a 
számára megszerzett vármegyeházba való betelepítése, hol a finöveldei 
elöljáróság kellően tudta ellenőrizni a kellő tisztaságot és az egészség-
ügyi' követelményeknek mindenben képes volt megfelelni.  Tény az, 
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hogy 1891 óta, meddig ellenőrzésem felnyúlik,  az ifjúság  között semmi 
ragályos, vagy járványos baj fel  nem lépett, habár a vidéken, sőt a 
községben is ilyen bajok gyakran felmerültek,  a vidékről az egyes ta-
nulók által behurczolt ily bajok rögtön elfojtattak,  a nélkül, hogy mást 
inficiáltak  volna, mit nagyon elősegitett az intézet kettős kórháza és az 
intézeti orvos éber felügyelete. 

A g y m n a s i u m é p ü l e t é n e k á t a l a k í t á s a 1888-ban kap-
csolatos, a csik-somlyói szállás-mizériák miatt, a csikmegyei székháznak 
finöveldei  czélokra történt megvásárlásával és a seminariumnak ide tör-
tént áthelyezésével. 

Az erd. kath. status Csikvármegyétől az eddigi székházat 10,000 
frttal  megvásárolván, az 1887. junius 20-án Csik-Somlyón helyi szemlét 
tartott dr. Finály Henrik és dr. Szamosi János igazgatótanácsi kiküldöt-
tek tervezete szerint a seminariumnak a régi épületből a most megvá-
sárolt uj épületbe való áthelyezését kimondotta. A régi gymnasiumi és 
finöveldei  épület délkeleti végén 14 méter hosszúságra kitoldatott és 
Löwinger Miksa mérnök terve szerint több küzfal  lebontatott, illetőleg 
áthelyeztetett; az igy átalakított épület északnyugati részét a tanítóké-
pezde kapta meg 8 szobával és pedig a földszinti  részen 3 tanterem, a ké-
pezdei magister szobája egy előszobával, az emeleten 3 hálószoba és a 
diszterem, melyben az orgona is helyet nyert. Az épület délkeleti ré-
szében a gymnasium helyezkedett el; földszint  van 4 tanterem az al-
gymnasium számára, a természetrajzi és természettani muzeuni, a kettő 
között az előadó terem, továbbá a vegytani laboratórium; az iskolaszolga 
két szobája; az emeleten van tanári tanácskozási terem, 4 tanterem, 1 
rajzterem, igazgatói iroda, a tanári-, ifjúsági-  és kölcsönkönyvtár. A tor-
naterem az uj finöveldei  épületben nyert elhelyezést. Az átalakítások al-
kalmával az igazgató és tanári testület czélszerüség szempontjából ezen 
tervet kifogásolta;  tény az, bogy habár egy évtized még nem telt el 
azóta, ma már a termek szűkeknek, számuk elégtelennek bizonyult, 
mi talán nem is a tervezet hibájának róható fel,  hanem inkább a tanu-
lók létszámának előre nem látott rohamos emelkedésében s a szertárak 
tetemes gyarapodásában leli magyarázatát. 

A gymnasiumi oktatás az 1888/9 tanévben már az újonnan ren-
dezett épületben vette kezdetét. 

A bútorok még a régiek voltak, de a belső felszerelés  és a szer-
tárak gyarapítása is folyamatba  vétetett, részint a tandij felhasználásával, 
részint pedig a tanulmányi alapból 1888-ban rendkívüli segélykép ki-
utalt 3fi8  frt  90 kr összeg segélyével. 

A gymn. igazgató Imets F. Jákó, ki egyidejűleg seminariumi re-
gens és internátus igazgató is volt, átköltözött az uj finöveldébe  és még 
csak annyi ideje volt, hogy a mi a csiki sz "dőltnek és tanári testület-
nek oly régi vágya vala, s a miért ő maga is a tanáritestülct élén annyit 
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küzdött: a minősíthetetlen szállásviszonyok megszűntével az ifjúságot  uj 
helyzetében a paedagogiai követelményeknek megfelelően  rendezhette. 
1870-től 1891-ig tartott igazgatósága alatt nehéz időket küzdött át; ez 
idő alatt a tanrendszer megujult, a tanártestület uj és képesített erők-
bűi alakult össze, megújhodtak az intézet falai  is, csak a vezető kéz 
erélye, munkássága, bölcs tapintata és vezetése maradt a régi. Harmincz 
éves tanári munkássága után maga kérte nyugalmaztatását, de főható-
sága jobban ismerte munkabíró erejét és elhivta öt a gyulafehérvári  szé-
keskáptalanhoz kanonoknak, az érdemes előd utódjává téve a gymna-
siumi, seminariumi és internátus igazgatóságában Bándi Vazul székely-
udvarhelyi gymnasiumi tanárt és finöveldei  aligazgatót. Ugy a felsőbb 
tanhatóság, mint Csikvármegye nevében az alispán a veterán igazgató-
tanárnak „a tan- és nevelésügy terén kifejtett  hosszas és hasznos szol-
gálataiért és szerzett kiváló érdemeiért elismerését fejezte  ki". 

Az erd. kath. status igazgatótanácsa a részéről jövőre kikiildendő 
iskolalátogatók számára utasításokat állapit meg 1892-ben, a rákövetkező 
évben pedig kimondja, hogy az igazgatótanácsot ennek nevében az elő-
adó fogja  képviselni, ki minden évben megtette gymnasiumunknál hiva-
talos látogatását. 

A gymnasium be l ső f e l s z e r e l é s e  nagy lendületet nyert a 
régi, elfaragott,  keskeny Írólappal biró és már rozoga padoknak ujjal 
való kicserélésével; a legújabb és legczélszerübb Feiwel-féle  vaspadok 
fölszerelésére  a tanulmányi alap és Csikvármegye egyenkint 1405 frt. 
97 krt adtak. A mellett, hogy a szertárak a tandij költségén kivül 
egyesek adománya folytán  is tetemesen gyarapodtak, felállíttatott  még 
a tilologiai muzeum, melynek alapját Darvas János, Bács község alespe-
res plébánosa 300 frttal  vetette meg. 

A tanulók száma 1891-től kezdve oly rohamosan szaparodott, hogy 
a létszám három év múlva az eddigi létszámnak harmadával nagyobbra 
emelkedett. 1894-től kezdődőleg az I-ső osztályra mindig több tanuló je-
lentkezett, mint a mennyi felvehető  volt; az igazgató által a párhuza-
mos I-ső osztály felállítására  tett lépések az erre szükséges fedezet  hiá-
nyában sikertelenek maradtak. 

Az iljuság testi edzésének eszközeit a miniszter gyarapitja, elren-
delvén a korcsolyapályák készítését, miről gymnasiumunk minden évben 
gondoskodik s a tanulók kiváló előszeretettel is űzik a jégsportot, azon-
ban uszodát a helyi viszonyok miatt nem lehetett berendezni. Az orszá-
gos tornaversenyekből ifjúságunk  is kivette a maga részét; ugyanis az 
1894-ben Kolozsvárt rendezett tornaversenyen részt vett, hol a gymna-
sium disz-oklevelet, egy tanuló zsebórát, más két tanuló külön disz-okle-
velet nyert. Ifjuságunk  testi ügyességét bebizonyította a Budapesten 1891-ben 
tartott tornaversenyen is, honnan három ezüst érmet hozott haza; mind-
két alkalommal derék tornatanárunk Korber Imre vezette az ifjúságot. 
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Csikvármegye az első alkalommal 440 frtot,  a másodikkal 428 frtot 
utalt az ifjúság  költségeinek fedezésére. 

Létrejött az 1894-dik évben az igazgató kezdeményezésére az „Inter-
natusi segélyalap," melyről máshelyen fogunk  elszámolni. 

() császári és apostoli királyi felsége  az erd. róm. kath. statusnak, 
az általa fenntartott  és vezetett középiskolákra vonatkozó hatáskörét 
tartalmazó szabályzatot 1893 évi november 4-én kelt legfelsőbb  elhatáro-
zásával legkegyelmesebben jóváhagyni méltóztatván, ez által gymnasiu-
munk életében fontos  és jövőre nagy horderejű intézkedés történt. Az 
ezen szabályzat érvénybe lépésétől függővé  tett államsegély megadása a 
csiksomlyói róm. kath. főgymnásiumnál  az 1894/5-diki 'anévben vette 
kezdetét; a kiutalt 2000 frt.  segélyből az igazgató kapott 200 frtot,  a 
rendes tanárok egyenkint 140 frtot,  a helyettes tanár valamint az ének 
és tornatanitó 100 frtot,  az iskolaszolga 25 frtot;  a fennmaradó  összeg 
a szertárak gyarapítására fordittatik.  A folyó  1895/6 tanévre a csik-
somlyói róm. kath. főgymn.  részére az állami költségvetésben 40 X) frt 
államsegély van előirányozva. 

Nem mulaszthatjuk cl végül a h a d k ö t e l e z e t t s é g r ő l is meg-
emlékezni, melynek ifjúságiink  a katonai védtörvények szabványai sze-
rint hazánk összes tanulóifjúságával  egyetemben alá van vetve. 

A csikszéki határőri katonásitó rendszer a szabadságharcz folytán 
megbukván, az 50-cs években annyira megváltoztak a viszonyok, hogy 
a tanuló ifjakat  egyáltalában nem sorozták be. A ki akkor a katonaság 
elől menekülni akart, az tanulónak iratkozott be, s innen van, hogy 
a hatvanas évek elején még az algymnasiumban is találkozunk katona-
ságra érett ifjakkal. 

A hatvanas években a provizorium alatt már megváltoznak ezen 
kedvező viszonyok, a mint ezt az 186'). november 13-án a tanulók érde-
kében Horváth Károly, akkori igazgató által német nyelven szerkesz-
tett kérvény igazolja, melyben a tanulóknak felmentését  kéri, a meny-
nyiben minden tárgyból kitűnő érdemjegyet kaptak. Ugyanilyen módon 
menekülnek 1861. február  21-én a csik-somlyói járási főnök  által az 
ujonezozásra beidezett ifjak,  kik kitűnő bizonyítványaik bemutatása után 
elbocsáttattak; szóval a provizorium alatt csakis a kitűnő tanulók szaba-
dulnak meg. A jó eredményű tanulókat pedig tekintet nélkül besorozták. 

1 í-61. deczember 23-án tudomásul adja az erdélyi főkormányszék, 
hogy a magasabb kézmütani iskolák, továbbá a püspöki középiskolák, 
ezekhez számítva gymnasiumunkat is, s az egyházmegyei gyermek pap-
növeldék növendékeinek katona mentességére nézve, az illető hadkiegé-
szítő parancsnokságokat már értesiteite. — 1862. október 25-én Crene-
ville, az erd. kir. főkormányszék  elnöke elrendeli, miszerint a gymnasiumok 
igazgatói a katonai mentesítés ügyében kiadandó bizonyítványoknál az 
ez iránt fennálló  rendszabályokhoz szorosan tartsák magukat; 1863. febr, 
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2l-én kitűnő bizonyitványaik alapján a katonai szolgálat alól többen 
megszabadulnak. 

1864-ben ismét enyhülni kezdenek a szigorú katonai állapotok. 
Ugyanis az erd. kir. főkormányszék  Nagyszebenben ugyanez év október 
8-án tartott ülésében a következő manifestumot  bocsátotta ki: „Az ud-
vari k. korlátnokság nsgu elnökségének közleménye szerint felhatalmazta 
a m. cs. kir. hadügyminisztérium az orsz. cs. kir. főhadsereget,  hogy a 
főgymnasium  utolsó évfolyamában  levő azon tanulók számára, kik nem 
nyernek kitűnő, hanem csakis jó osztályzatot és cz okból a hadkötele-
zettség alóli mentesség jogát nem élvezik," soroztatásuk esetében az érett-
ségi vizsgálat letételére — békés viszonyok között — egy évi szabadság-
időt engedélyezhessen." 

„Ennek eszközlése tekintetéből az utolsó évfolyamról  szóló bizonyít-
vány melléklése mellett az orsz. cs. kir. főhadparancsnoksághoz  kell 
folyamodni." 

Az alkotmányos aera kimondotta az általános védkötelezettséget, s 
ennek egyik expediense a tanulókra nézve az egyéves önkéntesség, a 
mely 1868-ban okt. 1-én kezdetét vette. Természetes, hogy csak is az 
érettségi okmánynyal lehetett ezen előnyhöz jutni és pedig a közzétett 
szabályok értelmében. 

Minthogy az ez iránti folyamodványokat  nagyon hiányosan szerel-
ték fel:  a közös hadügyminiszterrel egyetértőleg olyan szabályzatot ál-
lított össze a honvédelmi m. kir. minisztérium, mely a védtörvény vég-
rehajtása tárgyában kiadott utasításnak idevonatkozó pontjait együttcsen 
magában foglalja.  A honvédelmi miniszter az IM70. jun. 8-án 18697. sz. 
a. kelt pótutasitásban áz egyéves önkéntességi jogot a gymnasiumok VII. 
és VIII. osztályára terjeszti ki. Az ugyanezen év jul. 6-án kelt és a m. 
kir' honvédelmi miniszter által kiadott módosítás szigorúbb bánásmódot 
ir elő azon egyéves önkéntesekre, kik a tényleges szolgálat első félévé-
ben oly csekély haladást tettek, hogy még tizedessé sem lehetett őket kine-
vezni; ezeket szolgálattétel végett az alosztályokhoz berendeli. A kik 
pedig az év végével a tiszti vizsgát ki nem állják, azok nem tarthat-
nak igényt azon kedvezményekre, a melyekre az egyévi tényleges szol-
gálat közben voltak jogositva; ezek minden tekintetben ugy kezelendők, 
mint a hasonló fokozatú  többi rendkatonák — 1887. febr.  6-án érkezett 
miniszteri rendelet értelmében a train ezredekhez tartozó és saját költ-
ségükön szolgáló egyéves önkéntesek Nagyszebenben is kiképezhetik 
magukat s tehetnek tiszti vizsgálatot. 



VI. 

Katonai zaklatások. 
A székely katonaság a Rákóczi forradalom  végével feloszlott,  a 

székely határok őrzését a polgári zsoldos őrség teljesitette. Ezen kevéssé 
megbízható rendszer helyett Mária Terézia kormánya az országnak Er-
dély felől  legvédtelenebb határa biztosítása végett, a határőrséget szán-
dékozott felállítani,  melynek czélja lett volna nemcsak a határokat vé-
delmezni, hanem a ragályos betegségek behurczolását és a csempészetet 
is megakadályozni. 

A felség  a határőrség felállítása  végett Bukowot kir. biztossá ne-
vezte ki (1762.). A kegyes királynő elrendelte, hogy a határőrségre 
csakis az önként ajálkozók alkalmaztassanak; kijelentette, hogy minden 
erőltetéstől és jogsértéstől távol van és hogy senkit kényszeríteni nem 
akar. Bukow azonban a biztosokul felvett  Schrüder ezredes, Zandler 
százados és báró Bornemisza Pál segélyével, hol be nem teljesíthető ígé-
retekkel. hol rábeszéléssel, legtöbb helyen fegyveres  erőszakkal a fegy-
ver felvételére  kényszeritette először is a csiki székelyeket, kik csakha-
mar lerakták a törvénytelenül rájuk erőszakolt fegyvereket  és kérel-
mezésekkel iparkodtak régi szabadságukban való megmaradásukat ki-
nyerni, Bukownak azonban, kinek ravaszsága oly nagy volt. mint vak-
merősége és czinkostársa báró Bruckenthal fondorkodásainak  sikerült, a 
nyugalmában feldúlt  Csikszék és Háromszék siralmas állapota daczára, 
az ezen ügyben kétszínű játékot folytatott  kormányt a jogosságnak meg-
felelő  beavatkozástól visszatartani mindaddig, mig bevégzett ténynyel 
állhattak elő. 

A katonásitó rendszer erőszakosságai által felzavart  csiki, kászoni 
és háromszéki székelyek közül .mintegy két ezeren Madéfalvára  gyűl-
tek, hogy kérelmeiket a Bukow-féle  katonásitó bizottságnak 1764. ja-
nuár 7-én előadják, ez azonban nem várta be a kitűzött időt, hanem 
jan. 7-dién viradóra Caratto alezredes katonái által a falut  körülvétette, 
s a védtélen székelység egy részét a faluban,  a menekülőket a falu  mel-
letti síkságon bőszült dühvel lémészároltatta. 

Az igy megtört székelységet csakhamar összeirták és a katona-
ságra feleskettették.  Ezzel a székelységnek jogi és társadalmi-viszonyai 
egészen uj irányt nyertek. 
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Ezen előzmények- egyúttal alapját vetették meg tulajdonképení tár-
gyunknak, a határőri székely ifjak  zaklatásának. Hol még megjegyezzük, 
hogy a határűri katonásitás csakis Csik, Gyergyó, Kászon és Három-
székre terjedt ki, a többi székely székek nem vonattak be. 

A fűhadparancsnokság  a gubernium utján 1774. decz. 6-án azon 
rendeletet adja ki, hogy a gymnasium vezetői kötelességüknek tartsák 
a hatóságuk alatt levőket od.iutasitani, hogy a legfelsőbb  rendeletek ér-
telmében, ha valaki a határőri katonaság bármely rendjéből tanulás czél-
jából intézetükben van, azon tanulóknak jegyzékét az illető katonai ha-
tóságnak évenkint januárban és juniusban küldjék meg. Ugyanez áll a 
népiskolákra is. Julius 12-én pedig utasitja az igazgatóságot, hogy a ta-
nuló ifjúságnak  a határőr katonasághoz való beszóllitása ügyében a ka-
tonaság parancsnokságával érintkezzék. 

Az ifjúságnak  az iskolától való elvonása és a katonasághoz való 
beszólitása miatt felmerült  többszöri panaszokra azon választ adja a gu-
bernium br. Henter Ádám csikszéki főtisztnek,  (1780.) hogy a határőr 
katonaság tisztjei által az iskola folytatásában  megakadályozott tanulók 
kimutatását a főhadparancsnokság  a guberniumnak megküldvén, ebből 
kitűnik, hogy csak azon ifjak  szóllittattak be az iskolából a fegyver 
felvételére  a felsőbb  rendeletek értelmében, kik vagy a tanulásra alkal-
matlanok voltak, vagy a szülőknek egyetlen fiai;  azonban az Uraságod 
és a fennemlitett  tisztek között a fennforgó  ügyben felmerült  ellenté-
tek megszüntetése végett meghagyatott ugyanazon katonai tisztségnek, 
hogy jövőre hasonló ügyekben Uraságoddal, mint azon iskolák főigazga-
tójával iparkodjék előleges megállapodásra jutni. 

A felsőbb  rendeletek daczára is a katonai hatalmaskodás Csik-
székben a legkíméletlenebbül bánt el a tanulókkal szemben, melyből a 
katonai tisztség és tanárok közt örökös súrlódások származtak. Ennek 
volt eredménye 1784-ben a fölségnek  azon ujabb rendelete, hogy jö-
vőre a határőrök fiai  tanév közben ne vonassanak el az iskolától, s még 
azon esetben is, ha tanulásuk folyama  alatt a körülmények követelnék, 
a behívás csupán az igazgató és regens tudtával történjék. Ezen intéz-
kedésen 1788-ban oly móditás történt, hogy jövőre a határőröknek kü-
lönösen ösztöndíjas fiait,  mielőtt tanulmányaikat be nem fejezték,  a ta-
nulástól ne vonják el. 

Az idegenből betelepített katonatisztek kevés érzékkel birtak az 
oktatásügy iránt, de más részről a székelyek nemzeti megizmosodását 
gyanús szemmel kisérték, azért minden alkalmat megragadtak, hogy ha-
talmukat éreztessék azon lakossággal, mely a rája erőszakolt fegyvervi-
selés miatt idegenkedéssel viseltetett a katonaság iránt. 

Az ebből származott erőszakóskodás kényszeritette a felséget  arra, 
hogy a guberniumnak ismételt felterjesztésére  a főhaditanácshoz  átirjon, 
miszerint a székely katonai határőrséghez tartozó ifjúság  tanulmányaiban 
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ne zavartassak, sem az iskolai pályára való lépéstől vissza ne tar-
tassék, hanem a katonai hatóság elégedjék meg a székely tanulók elő-
menetelét tanusitó bizonyítványok bemutatásával. Egyúttal kötelességévé 
teszi a főhadparancsnokságnak,  hogy ezen rendeletet a katonai hatósá-
gokkal szigorúan tartassa be. Idevonatkozólag a gubernium a gymnasium 
igazgatóságának 3 drb. másolatot küld. Az első II. Ferencz fölség  stb. 
jelirattal következőkép hangzik: 

650-1794 számhoz másolat 

„Az elmúlt 1792-dik év junius 22-én kegyesen kibocsátott 
királyi leiratunkkal szemben, a magukat egyházi pályára szentelek 
és az iskolát látogatók részéről felmerült  akadályok folytán,  melye-
ket mult év október 19-én kelt jelentésetekben bővebben felfejtet-
tetek, továbbá udvari hadi tanácsunk és erdélyi udvari kanczellá-
riánk részéről tett közös megvitatásokból nyert indokok alapján, 
jelentéseteknek mindazon mozzanatai, melyek a határőri katonaság 
rendszerével egybefüggnek,  ezen rendszernek közelebbi rendezése 
alkalmára fenntartatnak;  a mi pedig a határőri katonáskodásra 
összeirt székelyeknek minden a jövőre kötelező reversalis aláírása 
nélkül az egyházi pályára való lépést és az iskola látogatást meg-
engedő jog adását illeti, elhatároztuk, hogy ezután is fenn  idézett 
1793. junius 22-én kibocsátott kegyes királyi leiratunkoz ragaszko-
dunk, az egyházi pályára lépni akaróknak fannti  kegyes leiratban 
előirt kellő igazolása végett kegyesen meghagyjuk, hogy a székely 
tanitók ugy tanulmányi előmenetelükről, mind a kegyes alapítvá-
nyokról és magán pártfogóktól  nyerendő segélyekről a már 
érvényben volt törvények szerint (Aprob. parth. 1. tit. 6. arb. 1., 
valamint art. növeli. 1. 1752.) az iskolák, illetőleg gymnasiumi ta-
nárok által adandó bizonyítványok, a megfelelő  katonai hatóságok 
által mint törvényesek elfogadtassanak  és az ilyen kellő módon 
kiállított bizonyítványok a megkívánt igazolásra elégségesek le-
gyenek. A katonai részről nem is kívánható az ilyen tanuló, 
akár egyházi pályára lépni akaró magán vagyonának másnemű 
bizonyítéka. , 

Ezen kegyes királyi elhatározásunkról a katonai hatóságokat 
udvari hadi tanácsunk utján értesítettük, épigy nektek kir. guber-
niumunknak kegyelmesen meghagyjuk, hogy ezen kegyes királyi 
elhatározásunkat a székely nemzet iránti atyai hajlandóságunknak 
és kegyelmes királyi szándékunknak megfelelően  érvényre juttatni 
és azt minden további habozás nélkül teljesíteni iparkodjatok. 
Bécs, 1794. jun. 28. Aláírva: Ferencz." 
Ezzel kapcsolatos a második: 



„6530.—1794. számhoz másolat. 

Leirat a kir. főkormáryszékhcz  a mi 4320., 4321., és 4322. 
számaink alatt előterjesztett 1792-ik évi 11. 12, és 13-ik czikkclyekre, 
úgyszintén a karoknak és rendeknek a mi 4290. —1792. számunk 
alatt megtalálható felterjesztésére  nézve. 

A karok és rendek által a közelebbről megtartott gyűlések 
határozatakép az 1792. évi október 19-én kelt cl ő te r j e s z té s ö k-
kel kapcsolatban bemutatott 11. 12 és 13. czikkelyekre, melyek az 
1791. évi országgyűlés némely czikkelyére vonatkoznak, s a 
melyeket mi a megerősitottek sorából kihagytunk, az ugyanazokra 
vonatkozólag 1792. május 26-án kiadott királyi rendeletünkben ki-
fejtett  s ugy annak 29-ik pontjához bejegyzett okokból királyi 
megerősitésünket nem adhatjuk, mig a határőrség (jövőben való) ez 
utáni igazgatásának törvényes és állandó r e n d s z e r e kidolgozva 
nem lesz, és akarjuk, hogy a karok és rendek az érintett rend-
szer (szabályzat) kidolgozásának kezdetétől fogva  a honi törvé-
nyekhez és a besorozott katonák állapotához való alkalmazko-
dás nyugalmával várakozzanak, hogy végre megállapittatván, a 
törvénykönyvbe iktatandó ezikkelyek is ezen állandó szabályzathoz 
alkalmazhatók legyenek. Azonban a karok és rendek valamint a 
Székely Nemzet kívánságának eleget tenni óhajtván, a mi erdélyi 
főhadparancsnokságunknak  azon rendeletet parancsoltuk kiadni, 
hogy azoktól, kik egyházi pályára akarnak menni és e felől  ma-
gukat kellőleg fogják  igazolni, az örökségükről való lemondásra 
vonatkozó téritvény ne kéressék, sem pedig ők az iskola látoga-
tástól és az egyházi pályára lépéstől vissza nc tartassanak." 

A harmadik pedig: 
„ Másolat az 5736. számhoz. 

Az 1. II ik székely határ gyalogezredhez és a székelyhuszár kerületi 
parancsnoksághoz. 

Nagy-Szeben, 1794. jul. 29. 
Az udvari haditanácsnak folyó  hó 14-én kelt leirata szerint, 

tekintettel azon rendeletre, mely a papokká lenni szándékozó szé-
kely határőrökre votatkozólag az ezredeknek mult évi október 
8-iki kelettel megküldetett, O Felsége továbbá a következőket 
méltóztatott határozni: hogy azon esetben, ha a tanuló székely 
határőrök képességüket, élvezett ösztöndijaikat vagy alapitványai-
kat az illető iskolai elöljáróiktól nyert bizonyitványokkal kimutat-
ják, ezen bizonyítványok az illető ezredeknél érvényeseknek tekin-
tessenek, és az illetők magán (saját) vagyonának más uton való 
kimutatása az ezredek részéről ne köve tel tessék, mely legfelsőbb 

9 
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elhatározásról az illető ezredek tudomás és ahhoztartás végett 
ezennel értesíttetnek." 

A legszigorúbb rendelet daczára is a tanuló ifjakat  fegyver  alá 
behívták, ugy, hogy még 1821 ben is_ kénytelen volt a gubernium az ez 
ellen vétő katonai hatóságot az 1800-ben megújított előbbi rendelet be-
tartására utasítani. 

Ügy a huszár, mint a gyalog határőrcsaládok tagjairól vezetett 
nyilvántartás kiterjed, az erdélyi hadparancsnokság megkeresésére a gu-
bernium által a csiksomlyói gymnasium igazgatója P. Bándi Ferenczhez 
1788-bau intézett meghagyás értelmében, a katonaszlllők tanuló fiaira  is, 
kikről az igazgató évenkint kimutatást kellett, hogy beküldjön. 

Az igazgatóságtól beterjesztett kimutatások azonban nem mentették meg 
mindig a tanulót a tanulmányai bevégezte előtti fegyver  alá való beszól-
litástól, mert megtörtént, hogy a helybeli katonatisztek, a katonai pa-
rancsnokság tudtán kivül is, a tanulót katonáskodásra kényszeritették. A 
fegyver  alá szóllitott tanulók névjegyzéke az igazgatóságnak megkülde-
tett; az 1800-ból kiállított névjegyzék szerint ilyen volt: rhetor 2, poéta 
5, a felső  és közép gramatikai osztályból G, az alsó gramatikai osztály-
ból 12 fiu. 

A határőrszülők gyermekei kötelesek voltak iskolai bizonyítvá-
nyaikat, mikor az iskolából a szünidőkre eltávoztak, saját katonai ható-
ságuknak bemutatni, ugyanazért a gubernium az idevonatkozó eddigi 
rendeleteket megújítja (180G.) és kötelességükké teszi a tanároknak, 
hogy a tanulókat a megfelelő  bizonyítványokkal lássák el. Az e körül 
fölmerült  hanyagság nem kerülte el a hadparancsnokság figyelmét,  mely-
nek felterjesztése  következtében a guberniumhoz (1808.) leír a felség, 
hogy a katonai határőrökhöz tartozó igen sok ifjú,  tanulás ezime alatt, 
a nélkül azonban, hogy iskolát látogatna, a tartományban, a jó rend 
ellenére és a nyilvános biztonság kárával szanaszét kóborol, de még 
azoknak előhaladásáról, kik iskolába járnak, sem küldik bc a tanárok 
mindnyájan a legfelsőbb  helyről elrendelt bizonyítványokat a megfelelő 
katonai hatóságokhoz, ugy, hogy sem ezek, sem a távol levő tanulók 
állományáról kellő ismeretet, sem \i határőrök népesedési viszonyait, mi-
ként ezt az érvényben levő rendeletek megkívánják, nyilván tartani 
nem képesek, miről a gubernium azon meghagyással értesíttetik, hogy 
a fenn  tisztelt rendeleteknek oly módon szerezzen érvényt, hogy a kí-
vánt bizonyitványokat az illetők évenkint mulhatlanul és pontosan be-
küldjók, azon határőr katonasághoz tartozó tanulókat pedig, kik hanyag-
ságból, vagy tehetség hiánya miatt az iskolát elhagyják, esetről-esetre a 
megfelelő  katonai hatóságnak jelentsék fel,  hogy az iskolát elhagyó ilyen 
határőri ifjú  saját joghatóságának a körébe igtatható legyen. A guber-
nium ily értelemben meghagyást iutézett a gymnasium igazgatóságához. 
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A kimutatásokat 1824-től fogva  már félévenkint  kellett beküldeni. 
A kimutatások rovatai: származási boly, (Szék, falu)  név, életkor, val-
lás, állapot, (huszár, gyalog) lakás, (finövelde,  szállás) erkölcs, előmenc-
tel a vallástanból, más tárgyakból, észrevétel (akarja-e tanulmányait 
folytatni).  Hozzácsatolandó volt még a tananyag rövid jelzése, a vizs-
gálatra kiküldötteknek netáni megjegyzése és a csiki iskolák főigazgató-
jának külön felterjesztése. 

A székely határőrök gyermekeit azon jogtól, hogy szabadon léphet-
nek az egyházi pá lyára , különböző ürügyek alatt megfosztották.  Igy 
a hadi főtanács  a papi pályára készülő két ifjú  kérését azon válaszszal 
utasítja cl: (1799.) 

„Ilogy mivel azon két személyek a gazdaságnak folytatására 
elkerülhetetlenül szükségesek, a kérésnek helye nem találtatott és 
azért tovább is az iskolákat frequcntalni  nem lehet, minthogy nem-
csak azon két házaknak gazdasága, hanem a szolgálat is meg-
csonkulna." 

Tusnádi Gábor Jánost és szentsimoni Sólyom Jánost azon indoko-
lással utasítja vissza, (1820.) hogy a két határőr ifjú  férfiakban  bővel-
kedő családjából egy egészséges sincs, ki fegyverviselésre  alkalmas lenne, 
és igy ha a katonaság számára növekedő ezen két ifjú  felmentetnék,  a 
katonadásra összeirt ezen két ház hosszú időre képtelen lenne katona-
kötelezettséget teljesíteni. Kifolyása  ez a határőrökre rótt azon terhes 
kötelezettségnek, hogy a határőr, akárhány gyermeke volt, mindenikkel 
köteles volt felsőbb  tisztjei parancsára bárminemű szolgálatra megjelenni, 
tekintet nélkül vagyoni állapotára. 

Ha mégis valaki az egyházi pályára lépett, alkalmazták vele szem-
ben is azon elvet, hogy a ki a határőrség kötelékéből távozik, a határ-
őr birtokához való jogát elveszti. 

Az egyházi pályára való léphetés feltétele  volt a birtokjogról való 
lemondás. Igy: az ezred szárnyparancsnoka ezen levéllel keresi meg a 
csiksomlyói szerzetház főnökét: 

„ Akarom értésére adni Tiszt. Atyaságodnak, hogy Johan Lü-
rineznek és Franciscus Bándinak a Comandirozo Generális cő Excel-
lencziájától eljött a szabadságok, bogy franciseanusok  lehetnek, ily 
feltétellel,  hogy az itiak a magok részek szerint való jószágokról 
lemondjanak és azokat Írásban tegyék az itiak és a magok neveik 
subscriptiojokkal megerősítsék s ugy az Atyoknak átal adják, hogy 
én azontúl aszt a Regimenthez beküldhesscm. 

Tusnád, 1805. aug. 27." 

Egy alkalommal a házfőnök  a szerzetbe való lépés után terjesztette 
9" 
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fel  a kérelmet az engedélyért, mire a többi közt azon választ nyeri az 
ezredtől: (181 Í J 

„Kívánta a Regiments Commandó Tisztelendő Atyaságát az 
iránt tudósitani, bogy nem lévén a Felsőbbségnek szabadsága nél-
kül senkit is a szerzetbe bevinni szabad, idehátrább az ilyetén ese-
tet elkerülni ne terheltessen, annál is inkább, hogy e végett min-
den történhető kedvetlen eset elniellőztethessék. Egyébiránt pedig-
len arra is kérettetik Tiszt. Atyaságod, hogy ha történnék, hogy 
ilyetén katona renden levő ifiak,  kik szabadsággal a szerzetbe be-
vétettek volna és onnan megint elbocsáttatnának, mindjárt 
ide bejelenteni ne sajnálja, hogy azok a General Commando által 
reclamaltatván .megint a Grilnz statusba vétethessenek." 

i 
A tanári kar akárhányszor nehéz helyzetbe jutott a katonai ha-

tósággal szemben. Egy káplár önkényüleg két tanulót elvitt magával, 
hogy táborba küldje. E miatt a tanárok kéréssel keresik meg a pa-
rancsnokot, hogy ez „nagy zúgást okozott a népben ellenünk, hogy mi 
azon királyi igen nagy és ritka kegyelemnek, mely a katona szám alatt 
levő székely ifjúságnak  szabad tanulásáról és állapot szabad választásáról 
nem régiben közönségessé tétetett nemcsak védelmezői nem volnánk, ha-
nem elrontói s felbontói,  instáljuk mély alázatossággal Nagyságodat, mél-
tóztassék az ifjakat  visszabocsátani tanulásuk folytatására  mert a 
nép zug ellenünk és Nagyságtok ellen, idegenkedik gyermekeinek is-
kolába való jártatásától, s a mi legtöbb és nagyobb az Uralkodóház és 
abban levő szükséges bizodalmában is nem kevéssé csökken a nemzet,-
midőn látja a királyi Ígéreteknek s kegyelmeknek csonkulását s nem 
teljesítését. Mély alázatos kérésünkkel kívánjuk . . . . ezen királyi gym-
nasiumnak Jussát védelmezni és mind a közönségnek, mind az Uralko-
dónak használni, szolgálatjára lenni." (1796.) 

A parancsnok sértőnek találta ezen kérelmet és vakmerő-
ségükért kérdőre vonta a tanárokat, kik bocsánatkérő levelükben 
többi közt irják. hogy: 

„Legyen elhitetve arról Nagyságod, instáljuk, hogy szándé-
kunk nem volt legkisebben is sérteni . . . . a környülállások kö-
zött félvén,  hogy a felséges  Gubeniiumnál el vádoltatunk, arra egyez-
tünk, hogy könyörgő levelet nyujtsunk Nagyságodnak, melylyel 
ha vagy a Nemzettől, vagy a Felsőbbségektől háborgattatunk, jö-
vőben magunkat menthessük s megmutathassuk, hogy nem vol-
tunk elárulói a tanuló ifjaknak.  Mely alázatos magunk kimagyará-
zásával instáljuk Nagyságodat, méltóztassék bölcs elmélkedésre 
venni, hogy mi oly állapotban vagyunk helyeztetve, a melyben 
vigyáznunk kell, nehogy gyalázatba kerittessünk vagy magunk, 



— 133 — 

vagy szegény szerzetünk és csekély Írásunkat nc a maga sértésérc 
magyarázni, melyre okot szolgáltatni semmiképen nem akartunk, 
hanem ugy nézni s venni, mint kötelességünknek el nem mellőz-
hető teljesítését " 

Illustrálja ez egyszersmind a tanárok felfogását  a határőrségről, 
melylyel soha sem tudott a székely megbarátkozni, s melynek számára 
katonát adni ki a tanuló ifjúságból,  nemzet ellenes bűnnek tartotta 
volna. 

Maga a határőr családja is, még nejét leányát sem véve ki, a ka-
tonai hatóságnak annyira alá volt vetve, hogy például leányát sem ad-
hatta férjhez  a katonatisztek előre kinyert engedélye nélkül. A tanuló 
kotonáskodásáért felelős  volt a család. Igy: Csikszentkirályi Andrási 
Barabás tanuló a szünidőre hazamenvén az ezredeshez vitetett, ki ka-
tonai mérték alá állíttatta, azután haza küldötte, hogy a hadjáratra el-
készüljön, az ifjú  azonban hazulról eltávozott. Az öreg atya a tiu isko-
lai bizonyítványát az ezredhez vitte, melyftek  erejénél fogva  a szünidőt 
a liunak jogában volt szabadon élveznie. Ennek daczára az ezredes az 
öreg atyát bilincsekbe verette, az anyát és leányát fogságba  hurezoltatta, 
később az anyát és leányát a börtönből kibocsátotta, bogy keressék elő 
a tiut, az atyát pedig mindaddig bilincsekre verve tartotta, mig a tiu 
szeme elő nem kerül. A gymnasiumi igazgató által cz ügyben megkere-
sett csikszéki főkirálybiró,  mint egyidejűleg a gymnasium főigazgatója 
átiratára azzal igazolja magát az ezredes: „hogy a Méltóságos ur magá-
val el fogja  hitetni miképpen eddigelé a nálam nem titokba levő ren-
delésekre az gondoskodásom nem szűnt, ellenben bölcsen is megitilheti, 
hogy ilyen alkalmatosságokban, hol a felyebbvaló  parancsolatok a ka-
tona rendnél éppen csak teljesíttetni kellenek minden személy válogatás 
nélkül, nem oly sérelemre eshetik az oskoláknak minden emberi szüköl-
ködésiben és mivel az házi gazdákat, ugy mint a nyavalyásokat a tábori 
szolgálatra felvenni  tiltatik, egy vagy két iliu kivétetődik, kik magok 
székelyek törvényes systéma szerént régtől fogva,  és miglen a conscrip-
tiv Listában a nevek fenn  vannak a király szolgálattól mentve nem ma-
radhatnak. "Azzal végzi az aláíró „Klein Oberstcr" hogy az iskolának 
joga és szabadsága olyan esettel meg nem sértődik." (1769). 

Különben az ily keveset árgumentáló stiláris furcsaságokhoz  hozzá-
járul néha a katonai darabosság is. Ilyen „Pechi Oberstlajdnant" átira-
tai közt a következő: 

„Tisztelendő P. gvardián és Scholarum Praefectusnak. 
Szt. királyi huszár szárnyából f.  királyi kimasirozó szolgálatra 

M. Újfalvi  Kónya Barabás fia  Ferenez ki van irva, kinek is 
el kell masirozni 1'. Bonavita irja, bogy f.  k. Gubernium rendelése 
szerént iskolába befogatta,  melyről nékünk semmi tudtunkra nin-
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csen, hanem az f.  Hadi Tanats kétrendbeli parantsolatya aztat 
tartya, hogy 16 esztendőn fejebb  valók Deák oskolaban ne jarjanak, 
a mellett aztat is irja, hogy Német oskolabélieket is ki fogja  ho-
zatni, valyon melég nagyobb dolog, tábori szolgalatra valót egy ba-
rat szerzetesnek elhozni és dugni, avagy a szolgálatra és hivségre 
inteni, vigyázzon magara P. Bonavita hogy ha azon ifiat  az 
altal menő 2 Embernek ,oda nem adgyâ  és elrejti, mert bizonyo-
san az Attya ki fog  masirozni. Kérem F. P. Scholarum Praefetus 
urat allata valókat f.  királyi szolgalat ellen magokat ki nem tenni 
meginteni, mert annak bé kell telycsedni." (1801.) 
A székely határőrséget a felállítás  alkalmával azzal kecsegtették, 

hogy a határőrön kivül nem fogják  vinni, azonban már a bajor örökösö-
dési háborúban 1778. és 1779-ben ott találjuk a székely gyalog határőr 
két ezredének egy-egy zászlóalját és ettől fogva  25 éven át a határőrség 
java része az ország határán kivül folytatott  háborúkban akkora terhe-
ket viselt, melyek aránylag jóval felül  multák az ország más népességé-
nek részesedési terheit, pedig itt még ügyeimen kivül hagytuk azt, 
hogy a honnmaradt rész a nehéz határőri szolgálatot teljesítette, mi az 
ország többi lakóival nem volt közös 

A tanulóknak fegyver  alá szólitásában utoljára már nem ismertek 
korlátot, 1796-ban az iskolából egyenesen a franezia  háborúba vitték. 
Hiába hivatkoztak tanulók és tanárok az 1797. évi 6530. számú királyi 
rendeletre, mint menedék levélre. 

Nevelte a szigort az, hogy a bécsi főhaditanács  parancsára (1800) 
az erdélyi hadparancsnokág elrendeli, hogy minden 16-ik évében járó, 
vagy azt meghaladott tanuló az iskolától visszahivassék és a katona-
összeiró hatóság rendelkezése alá bocsátassék, a miből azután, mint lát-
tuk, jogot formáltak  maguknak a katonatisztek a 16 éves ifjút  a hábo-
rúba küldeni. 

Nem csoda, ha azután olyan hirek merültek fel,  hogy egyik vagy 
másik ilju a katonaság elől csikszékből kimenekült. Igy Czikó hadnagy 
Udvarhelyről jőve, 3 ifjút  szembe talált, bizpnyitványaikat elvette s mint 
katonaszökevényeket feljelentette  a katonai hatóságnak. Maguk a kato-
nák és tanulók között is engesztelhetetlen ellenségeskedések fejlődtek  ki, 
mi nem egyszer összetűzéssé, sőt véres verekedéssé fajult,  hol néha a 
tanulók szenvedtek vereséget. (1800.) Ily alkalommal a rendesen katonai 
hatóság által eszközölt vizsgálat és büntetés a tanulók hátrányára dőlt 
el. 11a büntetés érte is a katonát, de a kezdeményezés hibája mindig a 
tanulókra hárult, ily alkalommal nem hiányoztak ilyszerü átiratok az 
igazgatósághoz: 

„Requiráltatik barátságosan az Tisztelendő Páter Guardian ur 
az Deákoknak az éjszakai kerengést, gusajoskodást s verekedést 
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keményen megtiltani, s nekik megparantsolni, hogy az katonákhoz 
több tisztelettel viseltessenek, minthogy különben ezen Regiments 
Comando kéntelen leszen, hogy ha mégegyszer illyen Casus tör-
ténne, az ellen való kedvetlen Remediumhoz fogni".  1807. 
A tanári testület ismételten folyamodással  vélte orvosolhatni a ka-

tonai visszaéléseket: 
„Egyetlen vigaszát a fejedelem  és haza iránti hűségből és 

vallásos ragaszkodásból a folytonosan  hadjáratokban fáradozó  szé-
kely nemzet a fejedelmi  szó erejében látszék helyezni: melylyel 
II. Ferenez uralkodónk ő felsége  az erdélyi karok és rendek fel-
terjesztésére elhatározni kegyeskedett, hogy a székely nemzetnek 
katonasághoz tartózó fiai  az iskolákat szabadon látogatják s egy-
házi pályára léphetnek, a nélkül hogy a katonai hatóságnak joga 
lenne az ilyen tanuló tehetségéről bizonyítékot követelni 

Fájdalom! ;i legkegyesebb királyi leirat ellenére is első félév 
előtt 5 tanuló, a legközelebbi katonaszóllitás alkalmával a budai 
őrség számára juaius 21-én 15 ifjú  az idevaló ezred parancsnoka 
áltál önkényülcg a csiksomlyói királyi gymnasiuinból kiszakittatott 
és clvczénycltetctt. 

A mennyiben rajtunk, állott ugy alázatos kéréseinkkel, mind 
a királyi leirat eredetijének az ezred parancsnoka előtt való felmu-
tatásával könyörögtünk és az ifjúságnak  a felség  legkegyelmesebb 
engedélye szerint az iskola látogatás szabadságát sürgettük ; külö-
nösen pedig az összes katonaköteles ifjak  évi összeírásán kivül, ha 
valakiről bizonyítvány kellett, benyújtottuk nemcsak az ezred pa-
rancsnokának, hanem a század tisztjeinek is, de ezeknek sem lel-
két, sem érzékét nem indította meg. Sőt ezen bizonyítványokat nem-
csak az ezredparancsnok, hanem a századok altisztjei is visszave-
tették, gunynyal illették, mások szemeláttára, a mi mcggyalázá-
sunkra összetépték. Sőt, hogy maga a fönn  tisztelt királyi leirat-
nak nincs semmi, értéke, az ezred parancsnoka előttünk és mások 
előtt is hangoztatta. 

Ezen majdnem mindennapos nehózményekhez hozzájárul, 
hogy nem történhetik meg a székely katonáknak a külföldre  való 
egyetlen csapatszálütása, vagy csak a századoknak egyetlen meg-
vizsgálása: is a nélkül, hogy a tanulók meg ne zavartatnának s is-
kolai tanulmányaik nagy hátrányára haza menni ne kényszeríttet-
nének, mely esetekben, ha a tanulók fenn  említett kegyes királyi 
rendeletben bizva csak keveset is megkésnek, már a szülőket be-
börtönözik és vasbilincsckbc verik, sőt a határőrség méltóságát 
figyelmen  kivül hagyva testi büntetést mérnek rájuk. 

Tekintve, hogy ő Felsége azon királyi leiratában Erdélyi nagy 
fejedelemsége  Guberniumáuak a fő  had parancsnokság és a megfe-
lelő csapatoknak legkegyelmesebben megparancsolta, hogy ezen ke-
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gyet, mint a székely nemzet iránti kegyes királyi 'és atyai hajla-
mainak jelét tiszteljék, nekünk pedig 1799. október 19-én ujabban 
pedig f.  é. narczius 1 én a Gubernium közvetítésével a tanuló 
ifjúság  felügyeletét,  gondozását és tanítását megrendelte, alázatosan 
kérjük Méltóságodat, hogy ezen térden állva utolsó menedékül 
benyújtott panaszunkat a gubernium utján ő Felsége lábai elé .jut-
tatni s igy a közjóról gondoskodni szíveskedjék, mert különben 
kényszerítve vagyunk törvények által megerősített jogaink minden-
nemű akadályozását, eltiprását, azonfelül  a legkegyelmesebb ki-
rályi leiratnak, még csak egy százados által való megszegését 
is, valamint a tudományok előmozdításának legnyakasabb akadályo-
zását nyomorultan elnézni; kényszerítve vagyunk azoknak szem-
telenségét, kárára a tudományos világnak, rovására a legfelsőbb 
királyi akaratnak, a szülők legkeserűbb fájdalmára  és gyászára és 
a tanulókra fordított  költségek elpazarlására, eltűrni.* 

Mig a gymnasium főigazgatója  utján terjesztette fel  a tanári-tes-
tület ezen panaszt, addig maga a szerzet tartományfőnöke  is hasonló 
értelemben kereste meg a guberniumot, mely az eltagadhatatlan coneret 
esetre hivatkozva, kivitte az erdélyi főhadparancsnokságnál,  hogy először 
a huszárezredre, ismételt megkeresés folytán  pedig a gyalogokra rápa-
rancsolt, (1802.) hogy a székely tanulókat tanulmányaiktól ne hívják 
vissza, a tanarokat pedig értesiti, hogy ha jövőben is hasonló esetek 
merülnének fel  s az ellentétek barátságos uton nem volnának kiegyenlít-
hetők, az ily ügyek orvoslás végett körülményesen felterjesztendők  a 
guberniumhoz. Ugyanezen értelemben értesiti a gubernium a gymnasiumi 
igazgatóságot 1803-ban és 1806-ban is. 

Ekkor már megcserélődött a szerep és most már a katonai főpa-
rancsnokság kezdett panaszkodni arról, hogy a székely határőrök fiai, 
azon czim alatt, hogy tanulmányaikat folytatják,  a királyi rendeletek 
ellenére magukat a katonaság alul kivonják a megfelelő  katonai ható-
ság engedélye nélkül is ; ugyanazért, hogy az ilyen panaszoknak vége 
vettessék, megrendeli a gubernium, miszerint a határőrök katonaköteles 
tiai, a saját hadparancsnokuk engedélye nélkül iskolába ne jelentkezze-
nek, azoknak bizonyítványait, kik engedélyt nyertek, a gymnasiumi igaz-
gatóság saját katonai hatóságaiknak kézbesítse. Még ugyanezen 1807-ik 
évben újból ismételtetik ezen rendelet, azon megtoldással, hogy a gym-
nasiumi igazgatóság azon tanulókat, kik hanyagság vagy szellemi tehet-
ség hiánya miatt elhagyják az iskolát, jelentse fel  a katonai ha-
tóságnak. . • 

Ha a tanuló szünidő kezdetével nem jelentkezőit saját tisztjeinél, 
fegyver  alá fogták;  felmerült  azon eset is, hogy a tanuló nem ment 
haza a szülői házhoz szünidőre, hanem valahová elkóborolt, ilyenkor 
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szállásadó gazdája volt felelős  érte. Néha a fegyver  alá fogott  'tanulót 
neháuy hétig a fegyvergyakorlatokban  oktatták, azután a szülői házhoz 
liazabocsátották, voltak, kik az iskolákba visszajöttek. Ha a csikszéki 
határőrök fiai  idegen gymnasiuiuba mentek előleges jelentés nélkül, rögtön 
hazahozatták és fegyver  alá fogták. 

Az iskolai szigorral megbarátkozni nem tudó, vagy a kicsapással 
fenyegetett  tanuló néha az iskolától megszökött és a katonaságnál fegy-
verfogás  alá jelentkezett, kikért a tanárok rendesen reclamáltak, de a 
válasz rendesen az volt, hogy az ilyen iskolára alkalmatlanokat be kel-
lett volna jelenteni az ezrednél, különben az ilyenektől az elvitt könyve-
ket, a familiatio  pénzt s egyéb tartozást a katonaság felhajtotta. 

A székely határőrség rendszere a katonai hatóság és tanári-testü-
let közötti örökös viszály magvát hinti cl. Amaz a székelység minden 
tiu sarjadékát saját czéljaira absorbcalni, kihasználni iparkodik, emez a 
művelődés fáklyáját  lobogtatja; amaz czéljai elérésében az erőszak és. 
hatalomra támaszkodik, mely előtt, a legmagasabb körök is elnézően 
szemet hunynak, emezt pedig részint a tudomány szomjából vagy tiszte-
letéből, némelykor pedig a ráerőszakolt és igy gyűlölt katonáskodási 
rendszertől való idegenkedésből pártolja, a székely nemzet, igen gyönge véd-
nökén*, a guberniumra támaszkodva, mely a székelyuk katonásitása kezde-
tén is oly gyöngének bizonyult a főhaditanácscsal  szemben. A tanártestület 
néha a püspöki tekintélyt kérte fel  — és ezt nem eredménytelenül — 
jogai megvédése czéljából a küzvetitésre. 

Egészen a székely határőrség feloszlatásáig  kitartatott ezen küz-
delmes viszonyt talán ugy illustráljuk legjobban, ha az utolsó évtized-
ből az összetűzés indokául szolgáló tanulók egyikének esetét részlete-
sebben tárgyaljuk. 

Taploczai Gergely János a humaniórák 2-dik osztályának tanulója, 
karhatalommal a századához kisértetett és ott erőszakkal fegyverfogásra 
kényszeritették. A szülők három izben folyamodtak  szabadon bocsá-
tásáért. Ekkor a gymnasium igazgatója, ki egyidejűleg a szerzetház fő-
nöke is volt, vette az ügyet kezébe. Kérő levelet irt az ezredeshez, 
melyben a gymnasium többi sérelmes ügyei közt megemliti, hogy neve-
zett tiu szülőinek első kérelme- a század parancsnokságnál eredményte-
len volt, második kérelmére, melyben a királyi rendeletekre hivatkoztak, 
azt a választ nyerték, hogy a törvényekre és rendeletekre való 
hivatkozás semmit sem ér; „ime — igy ir az igazgató — a királyi ren-
deletek tettleges megvefése,  következéskép a rendeletek szentséges hozójáé 
is!" Harmadik kérése pedig „az emberiség lealjasitása s az iskolai törvények, 
hatóságshivatal megvetésére" visszaküldctett ezen szavakkal : „már késő." 
Az ezredes ez ügyben azt válaszolja, hogy köteles az ifjú  fegyverszolgálatra 
bevonulni annál is inkább, mert „az összeirási lajstrom szerint reá ke-
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rlilt a sor, már pedig ő erre született és családja is ezért adómentes." 
— Az adómentességre mellesleg megjegyezzük, hogy a székely, mint ne-
mes, az ősi constitutiok szerint adót nem fizetett;  a határőrség felállítá-
sára kinevezett bizottság javasolta ugyan, (1763.) hogy a székelységnek 
az adózás engedtessék el, mire a királynő is hajlandó volt, azonban 
Bukow fondorkodása  következtében a székely katona adójának csak 
egy harmada engedtetett el, de ezért tartozott a haza határain belül sa-
ját költségén határőri teendőit végezni; ha kivonult szolgálatra, kapott a 
gyalog naponkint 4 krt, a huszár 8 krt s ez összegért magát, esetleg 
lovát tartozott ellátni és összes katonai felszereléseiről  gondoskodni. 

A gymnasiumi igazgató nem nyugodott bele az ezredes válaszába, 
hanem áz erdélyi püspök közvetitéséhes folyamodott,  felemiitvén,  hogy 
az elhurczolt tíu atyjának, ki 24 évig katonáskodott, van még három 
más fia,  kik nemsokára a katonaszolgálat alá nőnek. A püspöktől meg-
keresett gubernium a főhadparancsnokság  informatiójára  azzal felel,  hogy 
a Gergely családban nincs más fegyferfogásra  alkalmas egyén, s a már 
19 éves ifjú  iskolai bizonyítványából itélve kevés reményt nyújt a tu-
dományos előhaladásra, de a katonai rendszer megkívánja az ő szolgá-
latát, ugyanazért nem bocsáttatik el. 

A tanári testület által a határőri Ujakról 1841. júliusában köteles-
ségszerűen felterjesztett  kimutatásban nevezett Gergely János után ezen 
megjegyzést foglaltatik  : 

„A tisztességes (honestus) ifjú  a nemes nemzetnek joga és 
szabadsága ellenére, a legfelsőbb  rendeletekkel ellentétben törvény-
telenül kényszeríttetett fegyverfogásra  az 5-dik század által." 

Az idézett kifejezést  zokon vette az I. székely ezred kormánya és 
Gedeon ezredes, ki később a 48—49 iki szabadság harezok alatt oly 
szomorú hirro vergődött, visszaírja az igazgatónak, hogy ezen kifejezés: 
„tisztességes ifjú"  nem érdekli őt, de a többit „mint alaptalant s a va-
lódihoz nemcsak nem közelitőt, de ettől egészen képtelenül eltávozót je-
lenti ki" s felszólítja  az igazgatót, hogy ezen hibás vagyis ügyetlen penna 
rajzát 24 óra alatt a többi tanároknak is bemutatott Írásbeli nyilatkozatában 
vonja vissza, különben ezt a „főbb  sőt legfőbb"  helyekre terjeszti elégtételadás 
végett. Egyúttal bemutatja a gubernium helybenhagyó iratát az itju fegyverre 
szólítása felett.  Az igazgató Gedeon előtt nem hátrált meg, hanem értésére 
adja, hogy amaz iratot „a természet és haza törvényeihez, a szabad 
nemzet eonstitutiojához s a királyi leiratokhoz szigorúan ragaszkodva 
visszavonni sem nem akarja, sem okosan vissza nem vonhatja." Külön-
ben is ez ügyben már a főkormányszékhez  fordult,  s ha ennek sem lesz 
sikere, a királyi trónhoz viszi az ügyet. 
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Magához a püspökhöz is folyamodik,  hogy tekintélyével lépjen fel 
a fiu  érdekében, ki példás magaviseletű volt, második félévben  pedig 
jelesen tanult, de .azon kivül is már fel  van véve a szerzetesek közé. 
A püspök azt válaszolja, hogy a guberniumtól nyert értesítése szerint 
ezen ügy már túlhaladott álláspontra jutott. Reá négy nappal a püspök 
leküld a gymnasiumi igazgatóságnak a katonai főparancsokságtól  kapott 
két db. átiratot, melyek az elkövetett sértésre vonatkoznak, hogy az igazgató 
a panasz tárgyáról adjon rögtön felvilágosítást.  A két mellékletből már 
csak a Gcdeonék irályának jellemzéséül néhány részletet szóról szóra 
idézünk. 

A két melléklet egyikét az I-ső székely gyalog ezredtől küldi Ge-
deon „A magas Csász. királyi e országi katonai General Commandónak" 
Csikszercdából. A többi közt igy ir: 

„A fenn  áló magasabb Vezérlések következésiben alávonat-
tattak szoros általlátásnak ezek az Examentbeli Extractusok hogy 
azokot hivatalkütclcsség bételjesitésre a tanulás előmenetelben és 
magok viseletekben nem jóknak Szelj Ifjaknak  kinyilatkoztatva, 
azoknak nem további tanulás passust adni, hanem őket az ők Szelj 
kötelességekhez behivatni." „Kötelességinck tartotta a Regiments 
Oommandó a Direktoratust hivatalosan megkívánni" itt hivatkozik 
a vitás kifejezésre,  „melynek kívánja további következést nem 
adni és visszahúzni akarni" ezt azért is kívánja, mert a Gubernium 
és General Commandó által is adatott ki rendelet „mely Notc 
mingyár idején a Directoratusnak írásban általlátás végett részesül-
tetett, a határ Ifiu  János Gergely alkalmatos uton megtutosittatott, 
hogy ő a katonai kötelességtől a Regimentnek eléhozat kimentésro 
megszabaditni. Mire egy olyan igaságtalan a Regiment és Comp. 
Comandó terhire tenni akarandó vclcbánást az Ezred kormány 
soha magán nem hadhassa nyugodni, inkább hivatni érzi magát 
elégtételnek elnyerésére olyan tulajdonitásért azonkivül, 
még kinyilatkoztatta az oskolai Dircctoratus, hogy ez a tárgyat tu-
lajdon ő legmagasabb Tronusik — a hol még nem jött elé és pe-
diglen egynek következésiben Eszt. 1824. kimondatadot kegyelme-
sen elhatárzás tenni leend — elé hozatni fog.  Az Ezredkormány 
tartya tahát kötelességinek egy magos General Commandot az elé-
álatat további magas rendelésire eléhozni." 

A gymnasium igazgatósághoz küldött másik másolat Szebenből van 
keltezve, alairva a Oommandirozó generális Gruber, a homlokán „Note* 
czimmel. Ez megemlítvén, hogy Gergely János a gubernium tudtával 
van a katonaságnál, áttér az igazgató megjegyzésére: „a tisztességes 
ifiu"  stb. melyet az igazgató a felhívás  daczára sem akar visszavonni; 
azután igy folytatja: 
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„Minthogy, a hogy elől megérintett, egy elő Országi Guber-
nium erről az itten való szoros eleibeállitás becsülésben az elého-
zott inditó okból az elrendelt behivás az határ ifiu  Gergely Jánosé 
tulajdon megüsmértetett és azután nékie kifejeszték,  hogy ő kato-
nai kötelességtől el nem bocsáttathatik, ugy ez ennél az ifiunál 
csinált fennérintett  hozzátétel elégségesé eleibe terjeszti, milyen ke-
veset a Cs. Somlyói oskola Directoratus az előországi Guber-
niumnak rendelésinek engedni igyekezik, más részről a töb emii-
tett hozzátétel, mivel megvonás tanulás fojtatásra  enél az ifiunál 
egyetértés az ilető helyekről következet, mind szinte feneketlen  és 
nem igaz eleibe álitatik, ugy hát adgyuk a becsületet az elő or-
szági Guberniumot hivatalos baráeságban megkérni, a Cs. Somlyói 
oskola Directoratust ez iránt a kérdésben egészen nem viszsza vont 
csinált hozzátételt a maga igazságtalanságába helyeztetni, és nékie 
maga szovát viszszaveni eléhozni és az clrendeletről a közlést 
kedvesen ide elküldeni." 
A gymnasiumi igazgatóság a visszavonásra felhivó  rendelet ellené-

ben erélyesen védi a kimutatásba tett megjegyzés jogosidtságát, 
Felterjesztésében a többi közt azt irja, hogy : 

„A vitás kifejezést  valamint esze ágába sem volt eddig visz-
szavonni, ugy ezután sem akar magának ellenemondani, sőt bámul, 
hogy az ezredparancsnok a főhadi  parancsnokságnál és gubernium-
nál oly gyenge indokokból adta fel.  A mi a „nemes nemzet 
joga és szabadsága ellen" kifejezést  illeti: valóban a nemesség 
durvasággá sőt nyomorult barbársággá aljasul, ha azon jogától és 
szabadságától, bogy magát a tudományok és művészetekben ki-
művelje, elzáratik vagy megrabol tátik, és valóban ugy a magyar 
nemesek, mint az Udvarhely és Marosszék, (melyek fegyvervi-
selésrenem kötelesek) ifjai  valamint a szászok, sőt maguk a nem 
nemes oláhok és mások is ő Felsége engedélyével, sőt sürgeté-
sérc az iskolákot jogosan nemcsak látogathatják, hanem megismé-
telhetik, tanulinánya'kat elvégezhetik; és akkor mikor a nemes 
székely ifjút  a gymnasium igazgatóság hire nélkül Taploczáról éj-
szakának idején az őrjárat az atyai házból kiragadta, fegyveres 
őrizet alatt mint rablót vagy más nagy bűnöst a századnak tizedese 
elkísérte és béke idején fegyvert  ragadni és katonai esküt tenni 
kényszeritette, nem méltán irliatta-o az igazgatóság: „a nemes nem-
zet joga és szabadsága ellen fegyvert  ragadni kényszeríttetett," 
mit ha tagadnánk, a legfelsőbb  rendeletek elleni hűtlenségről kel-
lene vádoltatnunk ; különböző időkben a katonatiszteknek a tanu-
lókat háborgató zaklatásai ellen kiadattak ezen rendeletek: 1784. 
jun. 9. 6019. sz. 1788. márcz. 14. 2425-291. sz. 1794. okt. 14. 
6530—L. 350. sz. 1083. jun. 14. 4488—L. 122. sz. 1806. máj. 
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14. 3730.—L. 119. sz. 1821. szept. 8. 1821. sz. 1827. nov. 10. 
11122. számú alatti rendelet. Ezeket nem rontja le panaszosnak a 
guberniumtól nem tudom minő álutakon kicsikart rendelkezése sem, 
mely szerint az ifjú  benn marad a katonaszolgálatban, mert ez 
azután adatott ki, hogy az ifjú  a királyi rendeletek ellenére már 
be volt fogva,  mert az előbbi rendeletek mielőtt eltörültetnének, a 
legszentebbül betartandók, s a ki azokkal ellenkezőt tesz, arról 
azt mondjuk, hogy igazságtalanul cselekszik. Nem is hiszi az igaz-
gatóság, hogy bármi módon a visszavonásra kényszeríthető legyen, 
ha még az igazság és jogosság tiszteletben tartatik; sőt hogy az 
ellentéteknek, melyek a határőrség felállítása  kezdetétől fogva  a 
gymnasium igazgatóság és katonatisztek között kifejlődtek,  kiknek a 
nemes székely nemzetnek sem igazait, sem szokását, sem a tanulók 
szabadságát nem tisztelő zaklatásai már a legszentebb trónig is 
felhatolnak,  vége vettessék; kéri a püspököt, kegyeskedjék mint 
az iskola legfőbb  igazgatója oda hatni, hogy a katonatiszteknek 
napról-napra növekvő s az iskola jogait majdnem minden hónapban 
megsérteni törekvő vakmerőségének határ vettessék." 

Az egész Ugy azzal végződött, miszerint a gubernium átírt a püs-
pöknek, hogy figyelmeztesse  Darvas Venancz igazgatót, hogy ezután a 
kimutatásokban tartózkodjék minden indokolástól. A püspök a guber-
nium átiratát ezen értelemben adja le az igazgatónak. (1842.) 

Sok nehézséget támasztott a katonai hatóság az ellen is, hogy a 
gymnasiumot végzett tanuló magasabb intézetekben befejezhesse  tanul-
mányait. Csak jeles tanjegyet nyert tanuló számithatott néha ezen kegyre, 
azon feltételek  mellett, hogy a családban volt más tag, ki a fegyvervise-
lésre alkalmas; ez esetben tanulmányi előmeneteléről és hollétéről ^érte-
sitenL tartozott saját katonai hatóságát, hogy onnan jövőre is a körül-
ményekhez képest uj engedélyt nyerhessen. A bécsi Tcrezianumhoz azon-
ban készséggel fogadtak  bármely nemes ifjút. 

A csiki székely határőr-ezred tisztsége minden eszközt megraga-
dott arra, hogy befolyást  nyerjen a gymnasiumra, kiküldöttei az iskolát 
néha meglátogatták, a vizsgálatokon maga az ezredes megjelent, vagy 
legalább képviselőit küldötte. Gedeon az összetűzés előtt nem egyszer 
intézett elismerő és dicsérő átiratot az igazgatósághoz a tanulók szép 
előmenetele s a tanárok gondos vezetése fölött.  A huszárezred különös 
gondot fordított  arra, hogy a határőri ifjúság  a szépírást elsajátítsa, 
ugyanazért a gymnasiumi tanárok kötelesek voltak a huszárezredhez tar-
tozó tanulóknak a vizsgálatokra készült próba iratait mindkét félévben 
az ezredhez beküldeni. 

A határőrség felállítása  óta a székely ezredekhez, a székelység 
nagy sérelmével, tiszti rangra idegeneket alkalmaztak, kik a magyar 
nyelvet nem értették; székely határőr ritkán jutott" ezen kitüntetéshez. 
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Az ezredek levelezése a gymnasium igazgatóságával és polgári hivata-
lokkal magyarul, néha latinul folyt,  azonban az ezred parancsnokságá-
val való érintkezést, a kezelési- és más ügyeket uéniet nyelven vezették. 
Az altisztektől, kik székelyek voltak, megkívánták, hogy németül írni 
és olvasni tudjanak, e czélra német iskolákat állítottak fel  s a tanuló-
kat akárhányszor a gymuasíumtól berendelték ezen iskolákba, hogy né-
metül irni és olvasni megtanuljanak, a gymnasiumi tanulóknak ezen 
tanitása c század elején nem tartott tovább 4—5 hétnél. 

Báró Purczel ezredes már 1811-ben indítványozta egy székely ka-
tonai nüvelde létesítését, mely csak 1823-ban nyílt meg. A két székely 
ezred 45,000 frtot  s az építéshez ingyen anyagot és napszámot adott, 
a vármegyék mintegy 29,000 frtot  adakoztak rá, a felség  pedig a sze-
gényebb sorsú növendékek ellátására 4000 frtot  adott. A kezdetben né-
pes intézet tanfolyama  12 évre terjedt: 1. Négy alsó osztály; az első 
és utolsó két-két, összesen ti évfolyammal.  2. Katonai házi osztály, há-
rom évfolyam.  3. Mennyiségtani iskola, szintén három évfolyammal.  Itt 
felsőbb  katonatisztek is nyertek kiképzést. Ezen kézdivásárhelyi katonai 
főiskolán  kivül kisebb iskolák voltak Gycrgyó,-Szent-Miklóson, Csík-
szeredában, később pedig egy felállíttatott  Csik-Szent-Mártonon is. 

Későbbi időkben már nem elégedett meg az ezred annyival, hogy 
a tanulókat 1—2 hónapra berendelje német írást és olvasást tanulni, hanem 
a fejlettebb  ifjak  közül tetszése szerinti számmal vont be a német is-
kolába, kiket onnan egyenesen katonai szolgálatra alkalmazott, nem is 
említve itt azokat, kik nem voltak a gymnasium tagjai, hanem a szülői 
háztól kényszeritették be a katonai iskolába. 

Az igazgatók a határőri székely ifjak  tanulási szabadságának ezen 
korlátozása ellen, mely az elszegényedett nép szerény anyagi viszonyai 
miatt is elnéptelenedett gymnasium tanulóiuak létszámát tetemesen le-
apasztotta — többször emeltek panaszt, azonban az ezred parancsnok-
ság többnyire azzal válaszolt, hogy a tanuló a német iskolába való he-
lyezés által azon kiváló kegyben részesül, hogy nemcsak a magyar, ha-
nem a német nyelvet is alaposan megtanulhatja, hogy egykor mint ka-
tona sikerrel szolgálhasson s előhaladását biztosithassa; az ezredparancs-
nokság gondoskodik arról is, hogy a mennyiben a fegyverszolgálat  ki-
vánja, derék egyénekben hiány ne legyen, mert a határőri katonai intéz-
mény e tekintetben rövidséget nem szenvedhet, szóval a katonai ható-
ság a csiki székelyt kizárólag csakis katonai anyagnak tekintette. 

A német iskolákkal sikerült annyit elérni, hogy a határőröket szép 
irókká és ügyes számolókká képezték ki, a számolást ezek még öreg 
korukban is német nyelven végezték. Ezekből tette a községi jegyzőket 
a katonai hatóság, mely már az egyes községekbe is beavatkozott. 
Az ötvenes évek absolut korszakában az innen kikerült Írnokok-



143 

nak köszönhette a német biirokratismus, hogy haldoklását hosszabbra 
nyújthatta. 

Ha a határőr ifjúnak  sikerült a katonai hatóság engedélyével ta-
nulmányait elvégezni, akkor is feje  fölött  függött  a határőri szolgálat 
kötelezettsége demokles-kard gyanánt. A katonai hajtóság belátására bizta a 
legfelsőbb  rendelet, (1825.) hogy a székek ülnökeivé kik tétessenek, 
ugyanez beleszólott abba is, hogy ki minő polgári-hivatalra menjen, sőt az is 
megtörtént, hogy mikor a több iskolát végzett fiatal  emberek közül, kik a 
katonai hatóság tudtán kivül a székhez folyamodtak,  hogy ülnökökké fel-
vétessenek, — azokat, kik a huszársághoz tartoztak, bebörtönözték, a 
gyalogokat pedig fegyver  alá szólították és a nemes székelyek constitu-
tiója szerint tilos megbotozással való fenyegetéssel  kényszeritették őket 
lemondani azon szándékukról, hogy a hazát polgári hivatalban szol-
gálják. 

A nemes székely határőr gyermekének rosszabb volt a sorsa, mint 
a jobbágyénak, melyet az approbaták értelmében földesura  nem tiltha-
tott cl az iskolától. 

Az 1848-ban és 49-ben beállott fordulat  elsöpörte az egész határőri 
katonai rendszert; szomorúan látta be a székelykatonásitó hatalom, 
hogy a csiki székelyekkel czéljának épen ellenkezőjét érte el. A csiki 
székelyekből egy a szigorú katonai fegyelem  által kiképzett kis hadse-
reg állott az elnyomó hatalommal szemben, mely hadseregnek elitjét a 
csiksomlyói gymnasium volt növendékei képezték. 



VII. 

A csiksomlyói róm. kath. iskolák pénzalapját 
kezelő Püspöki Bizottmány működése. 

Haynald Lajos erdélyi püspöknek a csiksomlyói gymnasium 8 osz-
tályúvá leendő kiegészítésére, egy jól rendezett tanitóképezdének és az 
ezzel kapcsolatban levő 4 osztályú elemi iskolának felállítására  szüksé-
gelt pénzalap létrehozása czéljából kiadott főpásztori  lelkes szózata után 
alig fél  év alatt 60,000 frtot  megközelítő összeget ajánlott fel  a nemes 
szivüség; a tanitóképezdének 1858 oktober 4-én történt megnyitása alkal-
mával pedig a pénzalapot kezelő püspöki bizottmány jelentése 
szerint, melyben minden e czélra tett igéret és adomány ki van 
tüntetve, — a megajánlott összeg 95,548 frt  és 12y2 kr, az ebből be-
folyt  összeg 32,580 frt  12 kr volt. Ezen nem csekély gondot igénylő 
üsszeg kezelésére s a még be nem fizetett  ígéretek beszedésére nevezett 
ki a püspök egy bizottságot, mely kezdetben néhány tagból állott, később 
azonban ugy tevékenységi körére, mint számára nézve nagyobb és na-
gyobb kereteket ültvén, utoljára csikszék inteligentiája szine-javát magá-
hoz csatolta és egy hatalmas testületté alakult, mely már nem csak a 
pénz kezelését intézte, hanem a csiksomlyói róm kath. iskolák vitális 
érdekeit is képviselni kezdette, különösen a gymnasium 8 osztályúvá leendő 
kifejlesztése  érdekében, a csiksomlyói róm. kath. gymnasiumnak az erd. 
kath. tanulmányi alaphoz való, kérdésessé tett joga elismerésének sürge-
tésében, s ugyanezen alapnak a gymnasium terheiben való részvétele ki-
vívásában élénk küzdelmet folytatott.  Ezen körülmények, valamint a 
gymnasium és kettős finüvelde  anyagi ügyeiben ma is fontos  szerepet 
vivő püspüki bizottmánynak a mostani szervezetig való fejlődése  és mű-
ködése, (habár sok fontos  adatot el is mellőztünk) legalább az itt felho-
zandó részleteiben, helyet követelnek maguknak a gymnasium történetében. 

A csiksomlyói róm. kath. iskolák pénzalapját kezelő püspöki bi-
zottmány a püspöknek 439í. sz. a. kiadott következő rendeletében veszi 
alapját: 

Főtisztelendő  Esperes és Lelkész  Urak! 
Az ur törekvéseinket könyüriilete szerint megáldván, a Csik-

Somlyón állítandó uj intézetekre a segélyek gyűjtésének oly fényes 



sikere volt, hogy a legközelebbi tanévben a gymn. 5-dik és a ta-
nitóképezdei cursust biztosan megnyithatom. Tanárok küldéséről 
gondoskodni fogok.  Hogy azonban ezeknek tisztességes ellátásáról 
is gondoskodva legyen, előre intézkedni kell. Ugyanazért Főtisz-
telendő Uraságtoknak, továbbá Sántha Imrének, Györffi  Lajosnak, 
a somlyói gymn. igazgatójának és Horváth Károlynak meghagyom : 

1. hogy nekem a saját kerületükben történt gyűjtés jegyzékét 
az esperesi hivatal utján terjesszék fel.  Ezen összeirásban külön 
rovat legyen az adományokra vonatkozólag: a) a készpénzre, b) 
a felajánlott  pénzmennyiségre, c) az állam-kötvényekre. Az állam-
kötvényekről megjegyzendő, hogy a) valyon az ajánló község vagy 
egyes a statuskölcsünben aláirt egész összeget, vagy csak egy ré-
szét fizette-e  ki, b) mely időtől fogva  jár ezen kölcsön kamatja? 

2. hogy nekem tervezetet nyújtsanak be a begyült pénz ke-
zeléséről. Szándékom ez ügyben következő lenne: 

a) hogy minden egyházközségben, — a filiák  az anyaegyház-
hoz számittatnak — a parochia területén bejött pénz kezelőjévé a 
helybeli lelkész és a kurátor tétessék. Ezek mind a készpénz és 
a tőkét beszednék s a kötelezvényeket bevennék, mind pedig az 
időhöz kötött jövedelmek pontos beszolgáltatásáról gondoskodná-
nak, mindenben megtartván azon szabályzatot, mely az erdélyegy-
házmegyei egyházi javak és alapítványokra vonatkozólag 1885-ben 
1500. szám alatt előiratott; 

b) hogy Csik-Somlyón neveztessék ki egy h e l y i b i zo t t -
s á g, mely az ajánlott pénzből befolyó  részleteket a parochia ke-
zelőségtől nyugta mellett bevegye és a meghatározandó czélra ki-
adja. Ezen bizottság állhatna a helyi gymnasium igazgatójából és 
egy kiválóbb világi férfiból,  ki előmbe lenne terjesztendő ; 

c) a pénz elhelyezése és számadás kötelezettsége és módja a 
már emiitett körrendelet szerinti lenne. Ha ezen pénzek begyűjté-
sére és kezelésére még valami czélszerü módozatot tudnak, szíve-
sen meghallgatom. 

Egyébként ájtatos imájukba ajánlottan maradok 
Főtisztelcndőségteknek Károly-Fehérvár. 1857. jul. 28. 

jóakaró főpásztoruk 
Lajos s. k. 

A pénzkezelés Haynald püspök által ajánlott ezen módozatának 
megbeszélése végett tanácskozás tartatott. 

A gyűlés tagjai, 7 egyházi és 3 világi, jónak látták a tanintéze-
tekre begyült pénzösszegek és kamatjainak kezelésére Fel- és Alcsik ré-
széről elegendő hypothékával biró két világi egyént Collector és Per-
ceptornak ajánlani, kik is az egymásközt egyaránt elosztandó, a kama-

10 
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tokból bejövő 6 perczentért, a szerint, mint püspök ö nagyméltósága el-
rendeli, a tanintézetek pénzét és kamatait kezelni fogják.  A Collector 
t. i. évenként 2, v. 4 izben, a mint a kötelezvények tartják, a kama-
tot Fel- és Alcsikból begyűjti, azt nyugta mellett a Perceptornak át-
adja és cz a helybeli lelkész ellenőrködése mellett a püspök ő nagy-
méltósága által kirendelt czélokra kiosztja. 

Egyébiránt fenn  emiitett gyűlés meghatározta azt "is, miszerint 
„püspök ur ő nagyméltósága kerestessék meg, hogy a helytartótanácstól 
eszközöljön rendelést az illető járáshivatalok részére, a pénzkezelőknek 
a szükség esetére megkívántatandó assistentia megadására." 

E szerint a pénz begyűjtésére collectornak csik-Somlyón lakó 
Bocskor Mihály, pénztárnoknak (Perceptor) csikzsögödi Mikó Antal 
ajánlatba hozatnak a püspöknek kinevezés végett, ki is 2835. —1857. 
sz. a. a következő választ küldi az esperesnek : 

Tisztelendő  Esperes és Plébános! 
A Csik-somlyón felállítandó  tanintézetek pénzalapjának keze-

lésére kinevezendő püspöki bizottmány iránt folyó  hó 11-én Csik-
Somlyón tartott tanácskozásnak jegyzőkönyvére, következő észre-
vételeim vannak : Örvendek, hogy a tanácskozó tagoknak válasz-
tása oly két féfiura  esett, kik vallásosságuk és az intézetek iránt 
bebizonyitott lelkesültségükért nem csak bizodalmamat, hanem 
nagyrabecsülésemet is birják. — Ha a választott urak a közügy 
érdekében a munkát elvállalják, örömest fogom  kineveztetésöket 
megadni. A tárgy fontossága  és a kezelendő pénzalap körül teendő 
munkának sok oldalú elágazása is szükségessé teszik, hogy a bi-
zottmány több tagokból álljon. — Ezt maga a két közbizodalommal 
megtisztelt két férfiú  is ohajtandják. 

A pénzalap nemcsak a két csiki esperesi kerületből, hanem 
a két magyar hazából gyűl össze. Az ajánlott összegek evidentiá-
ban tartása, apróbb részletekben beszedése és kamatra leendő ki-
adása, a kamatoknak mindenfelől  való pontos beszedése, főleg  most 
elején mig az egész ügy consolidáltatik, nem csekély munkába fog 
kerülni. Főleg'nagyobb lesz a levelezés, és kitünőleg papokkal, kik-
hez fölszóllitás  a dolog természete szerint egyházi férfiak  által in-
tézendő." 

A püspöki leirat tehát a pénzkezelő bizottmányt „Csiksomlyói 
i s k o l a a l apo t k e z e l ő p ü s p ö k i b izo t tmányának nevezi. 

A leirat értelmében szept. 17-én uj tanácskozás történik, a melyen 
felvett  jegyzőkönyv a következő : 

Erdélyi püspök Haynald Lajos ő Nagyméltóságának folyó 
1857-ik év Augusztus hó 31-én 2835 szám alatt Alcsiki Esperes 
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Csató Józsefhez  küldött ama felszóllitása  folytán,  mely szerint a 
Csiksomlyón felállítandó  főgymnasium,  képezde és négy osztályú 
rendes főelemi  iskola alapjául megajánlott és bejött pénzösszegek 

biztos és czélszerü kezelése felől,  a püspöki leiratban kijelölt alap-
elvek szerint, több az emiitett kegyes iratban megnevezett egyé-
nek tanácskozásra és megállitott véleményök formulázott  felkül-
désére szólittatnak fel:  Ugyancsak folyó  év szeptember hó 17-én 
Csiksomlyón a gymnasiumi igazgató-tanár ur szállásán 6 egyházi 
és 4 világi tanácskozás végett össze ültek, hol mindenek előtt Püspök 
<) Méltóságának többször tisztelettel emiitett leirata felolvastatván 
a következőkben állapodtak meg: 

I. Az iskolai pénzalapot kezelő bizottmány. 
Erdély honunk nagynevű Püspöke II. L. Ó nagyméltósága 

azon meggyőződéstől vezéreltetve: miszerint a közbizodalom felvi-
rágzása, népeinek biztos boldogsága és a szeretett hon szebb jövője 
csak a tudományos miveltség és azon alapuló szilárd erkölcsösség 
utján eszközölhető; a Székely nemzet iránti szeretetének örök zá-
logául, Csiksomlyón főgymnasiumot,  képezdét és négy osztályú ren-
des főelemi  iskolát tervezett felállítani;  s ez iránti szándokát leg-
először 1857-ik év február  hava 7-én 419. szám alatt a Székely-
földi  Esperesekhez menesztett körlevélben azon nagykegyü aján-
lattal nyilvánitá: mikép Ő nagyméltósága, minden e. tanintézetekre 
begyülendő 10 forintra  egy forintot  fizetend;  A nemzet jobbjai ki 
nem fejezhető  hálával fogadták  a nagylelkű ajánlatot, mit azzal 
siettek bebizonyítani a két Csik községei és több magánosok, hogy 
az ugy azon évi május hó 4-én 1550. sz. alatt kiadott főpásztori  fel-
szóllitásra, körülbelül 40,000 frt  összeget ajánlottak meg. Alól ír-
tak a tervezett tanintézetek alapjára eddig megajánlott és begyült 
s ezután ajánlandó s bár honnan begyülendő pénzösszegek és azok 
kamatjának, biztos, pontos és czélszerü kezelésére egy b izo t t -
mányt látnak szükségesnek, melynek székhelye Csik leend, s mű-
ködési köre az erdélyi püspöktől szabályoztatik, s azért: „Csík-
Somlyói s z é k e l y f ö l d i  i s k o l a a l a p o t k e z elő p üspö k i 
b i z o t t m á n y n a k n e v e z t e t i k . " 

II. A bizottmány tagjai. 
A csik-somlyói iskola-alapot kezelő püsp. bizottmány tagjai: 
a) a fel-csiki, 
b) az al-csiki esperesek, 
c) a csik-somlyói tanoda igazg. tanára, 
d) pénztárnok, 
e) ellenőr, 

ió-
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í)  2 pénzbegyüjtő, kik mindketten elegendő biztosítékot felmu-
tató világi egyének leendnek, 

g) pénzbegyüjtő segéd és a tanodai pénzalap peres ügyeiben 
szükségelt plenipotentiával ellátandó ügyvéd, 

h) ügyvéd. 
III. A bizottmány hatásköre. 

A bizottmány hatásköre az illető tanintézetek pénzalapjának 
mikénti gyarapítása és kezelése körül forog,  joga és kötelessége le-
vén minden tagnak, minden a tanintézetek jobb jövőjét illető in'dit-
ványnyal fellépni  és annak életbe léptetésére gyűlést szorgalmazni. 
Különben rendesen éven át két gyűlés tartatik, egyik a katonai 
év végével, a másik május végén. A gyűléseken elnöklend a két csiki 
esperesek közül az idősebb, annak meg nem jelenése alkalmával a 
másik. 

IV. A bizottmány tagjainak kötelessége. 
1. A fel-  és alcsiki esperesek, mint a kik állásuknál fogva  a 

püspöknek biztosai, minden szükséges levelezéseket az illetőkkel 
hivatalosan folytatandnak,  a bizottmányi gyűléseken megjelennek és 
ott közülök az idősebb elnök leend. 

2. A csik-somlyói tanoda igazgató tanára, ki állomásánál fogva 
leginkább észreveheti a tanoda szükségeit, köteleztetik azokról 
részint a bizottmányt, részint a püspököt értesíteni s különben is 
a bizottmányi gyűléseken résztvenni. 

3. A pénztárnok kötelessége a pénzbegyüjtőktől és minden il-
letőtől a pénzt nyugta mellett bevenni, azt a püspöki hivatal által 
megrendelt helyekre és ezélokra kiadni. Ev végével a bevételről 
és kiadásról az 1855-ik évi 1500. szám alatt kiadott szabályok sze-
rint számolni. 

4. A pénzbegyüjtő kötelessége: kamatokat összeadni és a pénz-
tárnok kezelése alá adni, a hivatalos teendők által igénybe vett 
leveleket aláirás és elküldés végett az idősebb espereshez szállítani. 

5. A pénzbegyüjtő segéd kötelessége mindennemű irományok 
és a szükségelt jegyzőkönyv vitele. 

6. Az ügyvéd kötelessége a nyert plenipotentia értelmében 
a tanoda pénze körül felmerült  minden kérdésekben a szükséges 
lépéseket rögtön megtenni. 

7. Az ellenőr kötelessége a pénzbevétel és kiadásnál lelkiis-
meretesen őrködni. 

V. A pénztárnok és pénzbegyüjtő dija. 
Azon pénzalapokból, melyek 6%-ot kamatoznak, a 6-ik szá-

zalék a pénztárnok és pénzgyűjtő fáradozásaiért  némi jutalmazásukul 
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szakítandó ki. Azon esetben, ha a pénzalap állása megengedendi illő 
dij rendelendő. 

VI. A pénztár. 

A pénztárnak a pénztárnoknál kell állani; mert azért vá -
lasztatik elegendő biztosítékkal biró egyén, hogy felelős  legyen róla, 
mindazonáltal a pénzszekrény zárral láttassék el, melynek egyik 
kulcsa a pénztárnoknál, a másik egy közelebbi — jelenleg a 
csíkszeredai lelkésznél, mint ellenőrnél álland. 

Vfl. A jelenlegi bizottmány személyzete. 

1) fel-csiki  esperes Eránosz Jeromos, 
2) al-csiki esperes Csató József, 
3) gymnásiális igazgató-tanár Bodó Alajos úr 
4) pénztárnok mltságos Mikó Antal ur 
5) ellenőr Gyürfi  Lajos 
6) pénzbegytijtő tktes Bocskor Mihály úr 
7) segéd Illyés Ignácz cs. k. törvényszéki gyakornok és Cs.-

Szcredai országos kóroda igazgató, — felmondási  joga fennha-
gyása mellett, dij nélkül fogadta  el ezen szolgálatot. 

8) Mikó Antal és Bocskor Mihály urak, kik ő Excellcntiája 
felszóllitása  által megtiszteltetve érezvén magokat, minden dij nél-
kül szíveskedtek elvállalni e hivatalt." 
Az igy megalakult pöspöki bizottmány már nov. 21-én Csató 

József  alcsiki esperes elnöklete alatt tartott gyűléssel megkezdi műkö-
dését. Elhatároztatott, hogy minden tagnak kiadandó a szabályzat és a 
küldött pénzek jegyzéke másolatban; az alcsik-kászoni és felcsiki  espe-
resek megkéretnek, hogy az ajánlatokat irásba venni igyekezzenek ; püspök 
cxcelentiáját megkeresik, hogy a szebeni takarék pénztárba letett összeg 
a püspöki bizottmánynak adassék ki, a kölcsön adandó pénzre csak 
fekvő  javakat fogadhassanak  el hipothekául, 

A november 25-én tartott ülésen a pénzalap állásának kimutatására 
szolgáló rovatokat megállapították ; 

Antalfi  Károly tanárt felkéri  az igazgató segédi hivatal elvállalá-
sára. Jövőre minden tag a gyűlésen való megjelenése akadályoztatása 
esetén egy a bizottmányi tagokon kivüli egyént, a gyűlésen való megje-
lenésre Írásban megbízni tartozik. 

A püspök 3838/1857 számú leiratában a pénzkezelésre vonatkozó-
lag azon igen fontos  határozatot hozza, hogy: 

„Az egyházi és iskolai pénzek kezelését tárgyazó rendeletek 
szorosan tiltják, nehogy a pénzalapokból azoknak kezelői pénzt 
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kölcsönözzenek. A bizottmányban úgyis csak papok vannak, és 
pénzkezelő vagy a pénzkezelésben segítséget nyújtó világi urak, 
kikre nézve az 1855-ik évi 1500. sz. a. kiadott rendeletnek 7-ik 
pontja sértetlenül, kivétel nélkül fog  fennállani." 
Az összes ügyforgalomról  egy jegyzőkönyvet vezetett a pöspüki 

bizottmány, mely jegyzőkönyv tulajdonkép megfelel  a mostani igtató 
könyveknek. 

A bizottmánynyal a püspök az esperes közvetitésévcl érintkezik, 
hozzá küld minden rendeletet, valamint a püspökhöz áttett begyült pén-
zeket is. Ha valaki pénzt kér, felterjesztetik  először püspök ő excelcntiá-
jához és csak az onnan nyert utalványra adatik ki a pénz. A kölcsön-
vevő kötelezvényt állit ki, melyhez csatoltatik az elöljáróságtól egy bi-
zonyítvány, mely igazolja, hogy a lekötött birtokon teher nincs, továbbá 
egy bccsü levél. 

Az 1858. évi 38. szám alatt eltiltja a püspök, az állami vagy úr-
béri kötvényeknek kölcsönpénz gyanánt való kiadását. Ez időben a ka-
mat esetleg 6^-ot tett. 

Méltányos dolognak tartja excelentiája, hogy az ajánlatot tevő köz-
ségek vagy egyesek kölcsönözhessenek, ugyanazért engedélyt ad, hogy 
a háromszékiekhez is kölcsönpénz adassék. Jövőre csak azon pénzekre 
küldendők excelencziájához nyugták, melyek onnan küldettek; a pénzt 
kérőknek felterjesztett  folyamodványai  alá a püspöki bizottmány összes 
tagjai Írjanak alája. A püspöki bizottmány vezeti ez évben a normális 
iskola felépítését  is, a pénzek a gymn. igazgatója kezeibe adatnak, ki 
az építkezési és felszerelési  költségeket kifizeti. 

Sok gondot okozott az Ígéreteknek behajtása, a mennyiben óhaj-
tandó lett volna, hogy a megígért pénzekről kötelezvények állittasanak 
ki, ezt pedig az ajánlók annál kevésbbé voltak hajlandók tenni, mert az 
ebez szükséges bélyeg fizetésétől  irtóztak. Ugyanazért a püspök 4868/1885 
sz. alatt elrendeli, hogy a székelyföldön  kívüli ajánlatok kimutatása 
hozzá küldessék, ezen pénzek behajtására nézve majd ő fog  bizományo-
sokat kinevezni; a bélyegilletéket majd az iskolák pénztára is fedezheti.  Az 
1859-ik évben a pénzkezelésre nézve fontos  változás történt. Ugyanis 
excelentiája 488. sz. a. következő leiratot küldi a püspöki bizottmánynak: 

„Aggodalmas szózatok emelkedtek több részről, hogy a csik-
somlyói iskolák pénzalapjának kezelése egy pár bizottmányi tagra 
nehezült, és hogy a biztosíték, mely minden nyilvános pénzkeze-
lésnél megkívántatik, a nevezett iskolák többnyire a székely nép 
adományaiból összeállított pénzalapjának czélszerü kezelésében 
hiányzik. 

Az aggodalmak megszüntetése s az emiitett pénzalap biztos keze-
lése tekintetéből a. t. ez. bizottmánynak ezennel meghagyom, hogy 
a két Csik csperesi kerületi papságot s tekintélyesebb világi urakat 
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egybe kérvén, komoly tanácskozást tartson. A tanácskozás alap-
jául szolgáland a csiksomlyói iskolaalapot kezelő püspöki bizott-
mánynak ideiglenes szabályait közlő 1857. november 6-án 3309. 
szám alatt kelt püspöki rendeletem. A szabályok minden pont-
jain átmenvén, véleményező határozatoknak ide végeldöntés vé-
getti beküldése egyszersmind meghagyatik. 

Károly Fehérvártt, 1859-ik boldogasszonyhó 27-én. 

Lajos. 

Ezen leirat folytán  február  9-én 10 egyházi és 11 világi egyénből 
álló gyűlés hivatott össze, mely gyűlésről felvett  jegyzőkönyv szerint: 

1-ször az egÓ3z gyűlés előtt felolvasott  leiratban kifejezett  aggo-
dalom eloszlására inditványoztatott, hogy az 1858, szeptember utolsóján 
kinyomott kimutatás után begyült és a collectornak átadott pénzek 
jegyzéke számbavétessék és a teljes gyűlés azonnal egy 4 személyből 
álló bizottmányt nevezett ki, a kik az 1858. oktober 1-től január 31-ig 
befizetett  és a collector átadott összegekrőli jegyzékeket a collec-
tor nyugtáival pontról-pontra összehasonlítván és szigorúan megvizsgál-
ván, azokat teljesen hibátlanoknak s a kezelést minden tekintetben a 
kegyelmes püspüki atyai gondoskodáshoz, és bizalomhoz méltónak és 
helyesnek találták. 

2-szor az 1857. november 6-án 3309. szám alatt kelt és a bizottmány 
ideiglenes szabályait tartalmazó püspüki leirat fülolvastatván,  meghatároz-
tatott, hogy kerestessék meg O excelentiája a bizottmány kiegészitése iránt, 
még pedig az egyik elnöki hivatalnak betöltését az alcsiki esperes ki-
nevezése által O excelentiája kegyes rendelkezésétől elvárva, ellenőr-
nek a gyűlés Csik-Szcrcdai lelkészt, Benkő I'ált jelöli ki. 

3-szor a pénzalap biztosítására a gyűlés a pénztárt aként véli leg-
jobban biztosithatni, ha a helybéli szent ferenczick  zárdájában egy szobát, 
melynek mindkét szomszédságában rendes lakó legyen, nyerhetne a bi-
zottmány, — ha másként nem, bizonyos évi házbér fizetése  iránt, — 
a gyűlés annyival is inkább meri ezen ajánlatát tenni, hogy a pénzke-
zelés is nagyon künyitetnék az által, ha a pénztár Csik-Somlyón a bi-
zottmány székhelyén lenne. 

4-er a p é n z b e s z e d é s t i 11 etőleg, jónak látta a bizottmány 
meghatározni: miszerint minden t ő k e czimen begyülendő pénz a bizott-
mányi gyűlésekben jegyzésbe vitessék és a bizottmány által kézbesittes-
sék nyugta és ellennyugta mellett a pénzgyűjtőnek. 

Az itt küzült jegyzőkönyv egyes pontjaira 900/1859. sz. a. követ-
kező válasz jön: 

„Az 1-ső pont megnyugtató tudomásul szolgál. 



— 152 — 

A 2-dik pontra: Nagy Lajos esperes másod-elnökké, Benkő 
Pál ellenőrré neveztetnek ki. 

A 3-dik pontra: miután az iskolák, melyek dotatiója ezen 
alapból foly,  a sz. Ferenez szerzetes rendének javára is szolgálnak az 
által, hogy a szerzet ezen iskolákból nyerendő növendékekre számithat; 
miután a szerzet, melynek tagjai a székely nemzetiséghez tartoznak, 
a vallás és nemzetnek azon magában véve nem nagy, de az isko-
la alapra mégis érdekes áldozatot minden maga megszorítása nélkül 
megteheti, hogy az üresen álló szobák közül egyet pénztári helyi* 
ségül átengedjen: a bizottmány megkérendi a szerzet főnökét  egy 
szoba bérmentes átengedésére. — Ezen szobát a provinciális ápr. 
10-éről kelt levelében annál szivesebben átengedte, mert megjegy-
zése szerint más áldozatot nem hozhatott a provincia a gymnasium 
érdekében. 
A kötelezvények párja a püspöki levéltárba felküldendő." 

Nehogy a pénzalap és annak felelős  kezelői roszakaratu emberek csel-
fogásainak  kitéve legyenek, a kölcsönözni szándékozók a vagyonuk ál-
lásáról bemutatni szokott bizonyítványt saját lelkészükkel aláíratni tar-
toznak; e végott excellencziája megkerestetik, hogy a lelkészeket ide-
vonatkozólag utasítsa. 

1862-ben a gymn. igazgató által kezelt Bocskor Elek-féle  tinövel-
dei alapítványnak a püspöki bizottmány kezelésére való bizatását kérel-
mezvén az igazgató, a püspök a bizottmány meghallgatása után az ala-
pítványt átteszi az alapítványi pénzekkel. Még megelőzőleg a Bors Bá-
lint-féle  finöveldei  alapítvány adatott át a pöspöki bizottmánynak. Ezek kap-
csán már most nemcsak az iskolák pénzalapjának, hanem a finöveldei  ala-
pítványok pénzeinek kezelésével is bizatik meg a püspöki bizottmány 
azon kikötéssel, hogy ezen alapitványokról külön számodást kell ve-
zetni. 

Az 1862. szept. 3-án tartott püspöki bizottmányi gyűlés elhatá-
rozza, hogy mai naptól kezdve az iskolai pénzalapot érdeklő minden ta-
nácskozmányról és határozatról rendesen jegyzőkönyv vétessék fel,  mely 
tanuja legyen minden időben a pénzkezelő bizottmánynak a kezelés kö-
rül követett minden eljárásának. 

Az iskolaszolga mostanig a 4. alsó osztály körül végzett díjért ta-
karította a felső  osztályokat, ez évben azonban már 25 frt  jutalom ki-
utalását nyerte meg a püspöki bizottmány exczellencziájától. 

Az eddigi pénzkezelésben némi változtatásokra volt szükség. 
Az erd. püspök 2909 — 1863. számú rendelete folytán  1864. jan. 

12-én rendkívüli gyűlés hivatott össze. Ez az első eset, hogy a bizott-
mányi tagokon kivlil mások és gyűlésre hivattak. Al-Csik és Fcl-Csik-
nak meghívott összes lelkészei is intelligens világi eleméből megjelent 
11 pap és 50 világi. 
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Tárgyalás és véleményadás alá terjesztetett a püspöki leirat szerint 
az, liogy az iskolai pénzalap ez után mi módon kezeltethetnék ugy, hogy 
abban semmi hátrány ne történjék, — s hogy az a nemzet javára ál-
landóan felmaradhatna,  — vagy nem volna-e jobb, az egész pénzalapot 
külön kezelés alá a studirum-fundusba  beadni. 

Minek következtében mély tisztelettel egyhangúlag nyilvánítja e 
nagygyűlés a nemzet nevében azt: hogy már hét év óta az eddigi bi-
zottmányi tagok általában ingyen, csupa hazafiság  és nemzetiségből ki-
telhető jó indulattal kezelték ezen alapot, ezért az egész bizottmánynak 
öt egymás utáni években folytatott  pontos kezelésükért köszönetet külön 
szavaz e gyűlés, — de miként c Ns. székely nép és nemzetre ezen 
gyűlés Isten kegyelméből tartós felvirágzást  remél és óhajt, épen ugy 
kívánja azt is, hogy ezen szellemi mivelődésére alakult pénzalap is c 
nemzetnek kebelében kezelődjék ezután is, — ezért a leendő kezelésre 
nézve egyhangúlag véleményezi azt, hogy ezen alap az Erdélyi Gazda-
sági Muzeum s más ily országos egyletek példájára fizetéses  hivatalnok-
kal birjon, — minthogy kegyelemből senkitől se lehet e nagy felelős-
séggel járó pénzalap kezelést követelni, — azért is a több rendbeli ke-
zelőknek lehető fizetéseik  elkerülhetése végett ezen iskolai alapnak le-
gyen csak egy fizetéses,  úgynevezett p é n z t á r n o k a , ki ez alapból 
veendő évenkinti 420 oszt. ért. forint  fizetéssel  legyen ellátva, — ki to-
vábbá, elegendő saját birtokkal s vagyonnal birjon, s egyszersmind ok-
leveles ügyvéd legyen. 

A pénztárnok köteles felelőssége  mellett a magán kütlevelekbcni 
eddigi tőkéket s az ezután kamatra kiadandókat is törvényes betáblázta-
tások által biztosítani, kamatjaikat folytonosan  bejegyezni, ezekről, vala-
mint az úrbéri és állam kötlevelckbeniekről, — nem különben az ed-
digi és ezutáni ajánlatokról is, — mind külön-külön évenkint október 
végére, a jeleni s ha szükségeltetnék még megnagyobbítható bizottmány-
nak házilag, s ennek utján nagyméltóságodnak az 1857. év András hava 
6-án, 3309. sz. alatt kiadott szabályok szerint pontosan számot adni. 

A mint fennebb  is érinteték, ezen alap nyíltabb kezelése tekinteté-
ből véleményeztetik, hogy a bizottmány — ha szükségeltetnék — még 
tágasabb is lehessen, melynek elnöke minden időben, ha szükségesnek 
tartja, vezénylete alatt gyűlést tarthasson, ugy akkor is, midőn Nmlgu 
Püspök urunk ő exja rendelendi. — Ezen bizottmány teendője lenne, 
hogy a pénztárnokot az alap minden vagyonairól és ügyeiről kérdés alá 
vegye s annak állásáról tudomást és felvilágosítást  szerezzen magának, 
az alap boldogitására bármelyik tagnak joga lenne indítványt tenni és 
tárgyalás alá bocsátani, természetesen értetődvén, hogy a határozatok 
nagyméltóságodhoz megerősítés és helybenhagyás végett felterjesztendők, 
59 frton  felül  bárminemű költségek és kölcsönadások eddigi gyakorlat 
szerint püspök urunk ő exellcncziája kegyes utalványára történhetnének. 
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Igy eléggé biztos kezelését látván e gyűlés a pénzalapnak, aláza-
zatos véleménye szerint, nem vélekedhetik oda, hogy ezen alap egy 
külön kezelés végett a studiorum fundusba  betétessék és átadassék, ne-
vezetesen azért, mivel több magánosok és községek is a nemzetnek ko-
belébeni kezeléséhez kötötték Ígéreteiket s illetőleg adományaikat. Történ-
hető lenne az esetben, hogy az aerarium a már kiadva levő 50 frt  s 
apróbb tőkéket s meg lehet még a nagyobbakat is a hitelezőktől be-
szedethetné, s ez által e szegény népen nagy csapás ejtődhetnék, mert 
ennek kikölcsönzése által a nép inkább boldogittathatik. 

A felgymnasium  megalapításával magának hallhatatlan érdemeket 
zett nagynevű püspök, Hajnald Lajos karthágói érsekké neveztetett ki, 
ugyan azért az okt. 26-án tartott gyűlésből az iskola iránt érdeklődő 
székely kath. nép nevében búcsúzó szózat küldetett az eltávozott érsek-
hez, mire ez hőn szeretett székely népe iránti meleg érdeklődésének a 
püspöki bizottmányhoz intézett következő levélben ad kifejezést. 

„Méltóságos püspöki bizottmány, különösen tisztelt kedves 
jó uraim! 

Nemes lelkek tulajdona a magasztos czélokra törő jóakara-
tot fölismerni  és méltányolni. Egy jeles tulajdonokkal ékes nemzet 
javát és szentegyházunk érdekeit tartám szemmel mindazokban, 
miket Csik-Somlyón és Csik-Somlyóért tevék, miket Csik-Somlyóért 
s^envedék. Igyekezeteimnek főbb  jutalmát veszem azon elismerés-
ben, melyben Önök szivessége által egy oly nemzet képviselői 
részesitenck, melyet szerettem érzettel, szerettem tettel. Kedves le-
velöket legfontosabb  életszakom emléklapjai közt őrzendem meg 
hálás tisztelettel. S ha elérzékenyülve gondolok vissza — mit vajmi 
gyakran teszek ! — azon kedves földre,  melyen tizenkét évnél to-
vább szolgáltam Istennek és híveimnek; legyenek meggyőződve, 
hogy mindannyiszor legbensőbb részvéttel fordul  lelkem Somlyó 
felé  s Istentől áldást kér nagyjövőjü intézeteire, áldást és jutal-
mat az azok ügyeit kezelő lelkes férfiakra. 

Jövőm még minden irányban bizonytalan ; csak egy irányban 
bizonyos: hogy Isten kezében van! S igy teljesen nyugodt 
vagyok. 

Szíves emiékezetökbe ajánlottan kitűnő tisztelettel maradok a 
Méltóságos Bizottmánynak 

Bécsben, 1864-ki karácsony hó 26-án 
alázatos szolgája 

Haynald  Lajos." 

Mikó Antalnak a székely nemzetet hálára kötelező gondossággal 
ingyen viselt pénztárnoki állása, 1866. augusztus 6-án Bocskor Mihályra 
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ruháztatott át, ki ezért 400 frt.  évi illetményt kap, ki is biztositékkép, 
birtokából az évi kiadásokkal egyenértékű részt betábláztat. 

A 2360. — 1866. számú püspöki leirat szerint a pénzalapot kezelő 
püspöki bizottmány jövőre ekként lesz: 

fog  állani egy kissebb kebli és egy nagyobb Csik, Gyergyó Ká-
szon székekre kiterjedő bizottmányból. 

A kebli bizottmánynak tagjai fognak  lenni. 
a) a fel-  és alcsik kerületi esperesek, kik közül gyűlés alkal-

mával az idősebb viszi az elnökséget, 
b) a pénztárnok, ki egyszersmind az ügyvédi cs pénzbe-

gyüjtői tisztet viendi, 
c) a csik-somlyói gymnasium igazgató-tanára mint ellenőr, 

d) Ilyés Ignácz ur mint pénzbegyüjtő segéd, 
e) Méltóságos Mikó Antal főkirálybiró  és a csik somlyói plé-

bános, mint bizottmányi tanácsnokok. 
E kebli bizottmány minden három hó végével pénztári vizsgát fog 

tartani, melyben az elnök és ellenőrökön kivül legalább más két tagnak 
jelen kell lenni. Mivel a pénztárnak kezelését nagyon megnehezíti a 
kisebb mennyiségű összegeknek kölcsönadása, ez okon jövőre ilyen ösz-
szegek kölcsön adhatók nem lesznek, a nagyobb összegek iránt a pénz-
tárnok, az elnök és ellenőr aláírásával ellátott kérvényben a püspökhöz 
folyamodnak. 

A püspök kinevez a nagybizottmányba 27 tagot, vegyesen papok-
ból és világiakból. 

A nagybizottmány minden év végével az elnök és pénztárnok ál-
tal előre kijelentendő napon, gyűlést tartand és a pénztárnoki számadá-
sokat házilag megvizsgálandja, a püspökhöz leendő felterjesztés  végett és a 
csik-somlyói pénzalapnak biztosítására és növelésére vonatkozó más 
fontosabb  intézkedendőkről is tanácskozni fog. 

Ezenkivül máskor csak oly esetekben ülésezend, ha rendkívüli 
esemény folytán  a kebli bizottmány szükségesnek itéli és a arra a püs-
pöktől felhívást  fog  kapni. 

Az ily nagy gyűlésekben is a csikszéki két esperes közül az egyik 
s ha mindketten jelen vannak az öregebbik fog  elnökölni. 

A pénztárnok s ügyvéd számára egy fölhatalmazás  adatik, 
mely szerint ő a pénzalapot illető ügyekben a törvényszéknél fölléphet. 

A kebli bizottmánynak hatásköréhez tartozik azokat, kik ajánlatai-
kat a csik-somlyói pénzalapnak be nem fizették,  a fizetésre  felhini. 

Ezek folytán  jövőre van egy kisebb vagy kebli bizottmány és egy 
nagy bizottmány. 

Fogarasy Mihály, Erdély püspöke 1869-ben a piinkösti búcsúra 
Csiksomlyón megjelenvén, ez alkalommal május 31-én és jun. 1-én a 
tanügy érdekében Csik megye összes intelegentiája részvételével az isko-
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Iák érdekében gyűlést tartott. Első nap az 1868. évi XXXVIII. törvény-
czikk életbe lépése folytán  kath. iskoláink autonomikus jogkörének 
szükségessé válé értelmezése és ezek körül tenndo intézkedések tárgyal-
tattak, részletesen a csiksomlyói tanítóképezde, elemi iskola, gyergyó-
szentmiklósi alreáltanoda, csíkszeredai és szentmártoni iskolák' ügyei. 
Második nap a gyűlést a püspök egy az iskolák iránt érzett lelkesedés-
től áthatott lendületes beszédben nyitotta meg; e gyűlésen kizárólag a 
pénzalap és gymnasium ügyei voltak a megbeszélés tárgyai. A pénzala-
pok állása megbeszélésén kivül: minthogy Bocskor Mihály pénztárnok 
ezen hivataláról lemondott s a gyülekezet lemondását azonnal el is fo-
gadta, szükségessé vált egy uj pénztárnoknak választása, s e részről a 
pénzalap további kezelésének biztosítása; mire nézve inditványoztatik, 
hogy mivel a helybeli tanárok amúgy is csekély fizetéssel  vannak el-
látva, mennyire lehet a pénztár kezelésénél alkalmaztassanak, hogy itt 
és a tanitás körül teendő fáradozásaikért  ezen pénzből jutalmaztassanak. 

Ugyanazért közakarattal megválasztatnak és pedig pénztárnokul 
Adorján Imre 200 frt.  évi fizetéssel,  ellenőrül Nagy Imre fögymn. 
igazgató, ki is 100 frt  évi fizetését  az alap gyarapítására visz-
sza ajándékozta. Ügyvédül Györfi  Titusz 100 frt  évi díj és pénzbe-
hajtásti munka százalék fizetéssel. 

Egy központi helyi bizottmány alakítása hozatván indítványba: 
Bizottmányi tagokul köz akarattal megválasztattak, elnök: Mikó 

Antal főkirálybiró,  alelnök: Nagy Lajos főesperes,  tagok összesen 
tizenketten. 

A nagy bizottmányt a kis bizottmánynak fónnebb  emiitett tagjain 
kivül, — képezni fogják  még 21-en. 

Végül fölemlíti  a püspök a csiksomlyói gymn. virágzóbb 
állapotba leendő helyezése tekintetéből ama gyökeres javításokat, 
mikre pénzkészlet szükségeltetik, de mit jelenben e tanoda pénzalapja 
hordozni képtelen, és mely alap jövőben is hogy a 80 ezer frtot  meg-
haladhatná, alig reménylhető, pedig ezen összegnek megfelelő  1000 frt. 
kamatja nem elegendő a szükséglet fedezésére.  Ugyan is e tanodánál 
alkalmazott tanárok aránytalan kevés fizetése,  kell, hogy elvégre, mint a 
más intézeteknél, arányosittassék, mely esetben a világi tanár helyzete 
mint családapáé fő  figyelmet  igényel, azután időnkint a paptanárok fi-
zetése is javítandó lesz. Igen kívánatos, hogy a csonka gymnasium 
a 8-ík osztály felállításával  teljesen kiegészíttessék. Továbbá égető szük-
séggé vált a néptanító képezde s elemi iskolának felszerelése,  mi azon-
ban 3 szoba s egy rajzterem épitését teszi elkerülhetetlenül szükségessé. 

Mely leendő intézkedések közhclyesléssel fogadtatván,  azoknak lé-
tesithetése indokaiból a kölcsönbe adott s még adandó összegek évi já-
ruléka kamatfizetésben  állapíttatott meg. 



A pénztárkezelés módositott szabályzatát excelentiája helyben hagyva 
1750—1870. sz. a. megküldi a püspöki bizottmánynak. Ezen szabály 
következő: 

Utasítás. 
A Csik-Somlyói római kath. iskolák pénzalapja kezelése iránt 

§. 1. A pénztárból kiadások csak rendes utalvány követke-
zésében történhetnek. 

50 frtnál  kisebb kiadások a kis bizottmány elnöke és jegy-
zője által aláirt utalványra ; 

50 frtnál  nagyobb kiadások pedig csak a püspöki hivatal 
utalványozására adatnak ki. 

A már folyositott  fizetések  pedig minden hó 25-én. 
^ 2. A pánztárnok napi bevételeiről és kiadásairól egy ál-

talános naplót vezet 
§. 3. A pénztárnok az év végével, midőn is rendes száma-

dásait bezárja, eme naplón kivül egy átnéz etet is készit, melyben 
ugy a bevételek, mint a kiadások külön s azon fölül  az egyes czi-
mekre felosztottan  megjelennek, s melynek összeállított végtételei-
vcl meg kell, hogy egyezzenek. Ez átnézetnek egyszersmind ki 
kell mutatnia azt is, hogy mennyi és mi volt a reménylett és vi-
szont mennyi és mi lett a tényleges bevétel és kiadás. 

§. 4. Az ellenőr e számadások és átnézetek készítésénél a 
pénztárnoknak segiteni tartozik. 

§. 5. A pénztár-helyiség és pénztár egyik kulcsa a pénztár-
noknál, másik az ellenőrnél áll. 

§. 6. A pénztárnok 300 frtnál  nagyobb üszeget a begyült 
pénzekből magánál nem tarthat, hanem tartozik az ellenőr hozzá-
járultával a fölösleget  rögtön a pénztárba elhelyzni. 

7. A pénztár szekrényben egy pénztárkönyv tartandó, 
melyben a meglévő kötelezvényeknek és készpénznek összegei mi-
nőség szerint mindig nyilván kell, hogy legyenek ; minden bevétel, vagy 
kivétel e pénztár könyvbe azonnal bevezetendő, s ugy a pénztár-
nok, mint az ellenőr által aláirandó 

§. 8. A pénztárkönyv utmutatása szerinti pénztár állásáról s 
általában a vagyonról a pénztárnok az ellenőrrel egyetemben 
(a 7-ik §-ban megjelölt összegekről pedig a pénztárnok külön) min-
den vagyonával és köztörvények szerént felelős. 

§. 9. Minthogy az alap készpénze a le hetőségig úrbéri papírokba 
fektetendő,  a pénztárkezelők tiszte leend a bizottmányt a befolyt 
összegekről értesíteni; a bizottmány azután a kötvények vásárlása 
iránt intézkedik. 

§. 10. Magánosoknak rendkivüli esetekben kiadandó kölcsönök 
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iránt a kis bizottmány indokolt véleményes jelentést tartozik a 
püspöki hivatalhoz a kiadhatás kivételes engedélyezése végett 
felterjeszteni. 

§.11. Az iskolai bizottmány kötelessége továbbá mind a fő-
(§. 6.) — mind pedig a kézi pénztárt (§. 7.) és a számadási naplót 
(§• 3.) (§. 1.) évenkint több izben, de legalább kétszer előre be nem 
jelentett időben megvizsgáltatni s a netalán tapasztalt hiányok 
iránt rendelkezni és a püspök ő nagyméltóságához jelentést tenni 
és szükség esetén utasítást kérni. 

§. 12. Az iskolai nagy bizottmány vizsgálja meg az évi 
általános számadásokat is és ugy terjeszti fel  azután észrevételeivel 
együtt a püspöki székhez. 

§. 13. Szintúgy felterjeszti  az iskolai nagy bizottmány minden 
jegyzőkönyveit és határozatait betekintés és alkalmas intézkedés 
végett. 

§. 14. Az iskolai bizottmánynak a pénztárnok és ellenőr; 
nem különben az ügyvéd, mikor kivántatik, felvilágositást  adni s 
rendeleteit végrehajtani tartozik. 

§. 1B. A kamat- és egyéb hátralékok behajtását az ügyvéd 
eszközli s eljárásáról felelős.  Peres és nem peres eljárásra előleget 
vehet fel;  de melyről számolni, melyet nyert pert esetén vissza-
szolgáltatni tartozik. 

§. 16. A kamatok naptári év szerint számitandók ki és e 
szerint veendők fel. 

§. 17. 11a a kamatok elévülés által elvesznének, azokat a 
pénztárnok és ellenőrrel egyetemlegesen esetleg az ügyvéd ahoz ké-
pest t. i. amint az elveszésnek egyik vagy másik hanyagsága volt 
az oka, megtéríteni tartozik. 

§. 18. Ugyanezért a pénztárnok az ellenőr segélyével a ka-
mat hátralékosokat a 4. § -ban emiitett átnézetből minden év vé-
gén kivonatilag összeírni — s az ügyvédnek felhajtás  végett át-
szolgáltatni — ez pedig felhajtani  tartozik. 

§. 19. Sem a számviteli, sem a számadási jegyzékekben és 
és könyvekben vakarásnak lenni nem szabad. A netalán ejtett hi-
bák egy vonással akkép huzandók ki, hogy a kihúzott tétel olvas-
hatólag maradjon. 

§. 20. A pénztárkezelők tartoznak minden félévben  a péuz-
tár állásáról a kis bizottmánynak jelentést tenni, mely jelentés az-
után a bizottmány által a püspöki hivatalhoz fog  felterjesztetni. 

Az igy megalakított püspöki nagybizottmány még ez év okt. 27-én 
gyűlést tartott, még pedig az eddigi szokástól eltérően ezután már nem 
a csiki két esperes idősebbike elnökölt, hanem a püspök által az elnöki 



székre meghívott Mikó Antal főkirálybiró;  ez ülésre 2 jegyző kére-
tik fel. 

A gymnasium fűtése  és felszerelésére  az 18G9/70 tanévre 39 frt  37 
kr, továbbá a tanári könyvtár gyarapítására és más iskolai czélokra 
26 frt  25 kr utaltatik ki; ez annyiban érdemel ügyeimet, mennyiben 
első eset, hogy a gymn. ilyetén szükségeit Í3 a pénzalap fedezi. 

A bizottmány felhatalmaztatik,  hogy az elnök és jegyző aláírásá-
val 20 frton  alóli összeget felterjesztés  nélkül maga is utalványoz-
hasson. 

Az erd. kath. gymnasiumok uj szervezése elodázhatatlan levén, ehez 
magasabb összeg kívántatott, ugyanezért a püspök kérést intéz 1554/1870. 
sz. a. a püspöki bizottmányhoz: 

„Lehet-e remélni, hogy a pénzalap az iskolára legalább 2000 
frtot  fordíthasson  és a gymnasiumban legalább 6 tanárt javadal-
mazhasson ugy, miként a többit az erd. r. kath. tanulmányi alap 
javadalmazza? Nem volna-e czélszerübb a gymnasiumot 6 osztályra 
szállítani (most 7 osztályú) ugy, hogy az alap csak két osztályt 
fizessen  s az igy megtakarítandó összeggel is erősbödjék? és pedig 
annál is inkább, mert a tanítóképezde okvetetlenül a törvény kí-
vánalmai szerint lenne minél előbb szervezendő." 

Később a 8-dik osztály felállításának  kérdése is előtérbe nyomult. 
A püspöki nagybizottmány tekintet nélkül a pénzalapok állására a ne-
velésügy iránti lelkesedéstől áthatva a gymnasiám fejlesztését  sürgette, 
mig a püspök a pénzalapok elégtelensége miatt e fejlesztést  lehetetlen-
nek látta, mi miatt félreértések  és ellentétek fejlődtek  ki. 

A fenti  püspöki leirat folytán  a bizottmány megkeresi a püspököt 
hogy: 

„A gymnasiumok és képezde újra szervezésénél tiszta katho-
likus népünk szegénységét s jogos igénycinket magas figyelmébe 
venni méltóztassék, hogy igy, a mennyiben a kezelésünk alatti 
alap nem fedezheti  ezen két tanoda kiadásait, azok annyiban a kö-
zös egyházmegyei alapból pótoltassanak. Mert igen óhajtjuk, kí-
vánjuk, hogy a képezde az igényeknek megfelelő  állapotba he-
lyeztessék s a gymn. a hozandó törvények értelmében azon fokra 
emeltessék, a hova bármelyik főgym.  Erdélyben emeltetni fog." 

A püspöki nagybizottmánynak 1870. julius 16-án tartott gyűlésé-
ből felterjesztett  ily értelmű feliratára  az erd. r. k. id. bizottmány 
640—1870.t/343. sz. a. következőleg válaszol: 

„Hogy a csik-somlyói gymnasiumnál a 7-ik osztály ugy 
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mint eddig volt, továbbra is meg hagyandó, arról Nagyméltóságod 
folyó  hó 6-ról távirati uton értesíttetett; most a Nagyméllóságod 
1722. szám alatt ide intézett átirata folytán,  a tanúim, alapról a 
csik-somlyói gymnasiumra vonatkozólag, következőket van szeren-
cséje ezen bizottmánynak megjegyezni. Az egész tanulmányi alap 
az eltörlött jezsuita rend vagyonából alakult, s tulajdonképen csak 
is azon iskolák vagyona, melyeket erdélyben a jezsuiták alapítot-
tak és tanitottak t. i. a kolozvári r. kath. academiáé, a kfeliérvári, 
szebeni, marosvásárhelyi és udvarhelyi gymnasiumoké, — ennél-
fogva  ebből más szerzetesek gymnasiumait t. i. a beszterczei pia-
risták, csik-somlyói franciskánusok  és a kantai minoriták gymna-
siumait, melyeknek saját dotátiójok van, rendes javadalmazás nem 
illeti: időnkint azonban a tanulmányi alapból ezen gymnasiumok 
is némi segedclmezést nyertek. 

A csik-somlyói franciskánusok  gymnasiumának dotátiója a 
jusmendicandi volt, azonkívül egy professornak  fizetett  a római 
Propaganda évenkint 30 scudit, de a franczia  forradalom  után ezen 
30 scudi megszűnt. 

Ennek folytán  1789-ben a csiksomlyói gymnasium három ta-
nárának a tanulmányi alapból 216 frt  állandó segedelem rendesi-
tetett. Ezen 216" frt  értéke az 1811-ki devalvatio folytán  bécsi 
becsre leszállván, 1832-ben conventios pénzértékre emelkedett. 

A csik-somlyói gymnasium az 1848/4-9-ki belmozgalmak foly-
tán egy ideig szünetelvén, megint mint négy osztályú algymnasium 
hat, egészen a tanulmányi alapból fizetett  tanárral meggnyittatott. 
Azután a csik-somlyói gymnasium adakozásból kikerült, saját pri-
vát pénzalapja erején ezen gymnasiumnál az 5. 6. és 7-ik osztály 
is beállittatott; s minthogy a csik-somlyói iskolák privát pénzalap-
ját kezelő püspöki bizottmány Nagyméltóságodhoz intézett, s onnan 
ide belátás végett felterjesztett,  s most eredetiben ide visszamellé-
kelt jelentésében azt nyilvánította, miszerint ezen 7 osztályú gym-
nasiumot kivánja továbbra is fenntartani,  sőt azt a tanulmányi 
alappénz erején 8 osztályú gymnásiummá kiégészittetni kérte — 
a tanulmányi alap nem lévén képes most azt nyolez osztályra ki-
egészíteni, — ezen gymnasium hét osztálylyal továbbra is fenntar-
tandó. Egyébiránt, mivel a tanulmányi alap azonkívül, hogy a cs.-
somlyói gymnasium épületeit költségesen megnagyította, s fenn-
tartja, az ottani algymnasium javadalmazására évenként 4590 frtot 
ad ki, — a csik-somlyói iskolák privát pénzalapját kezelő bizott-
mány jogosan nem állithatja, hogy a csik-somlyói gymnasium a ta-
nulmányi alap jövedelmeiből legkisebb mértékben részesül, vagy 
éppen háttérben szorittatik. Kolozsvárt augusztus 12-én 1870. 

A nagyméltóságú elnök ur helyett 
Szabó Lajos. s. k. 
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Ezen leirat az 1871. ang. 25-én tartott püsp. nagybizottmányi gyű-
lésen olvastatván, ez a leiratot háládatlanságból származottnak, s a tiszta kat-
holikus érdekeket veszélyeztetőnek tartja. Ugyanazért a püspökhöz a kö-
vetkező feliratot  intézi: 

„Nagyméltóságú  Püspök  Ur 
Kegyelmes  Urunk! 

Az erd. róm. kath. ideiglenes bizottmánynak mult évi augusz-
tus 12-ről 640—t. 343. sz. alatt kelt azon válasziratát, melyben a 
csik somlyói gymnasiumnak és tanitó-képezdének a tanulmányi alap 
által leendő kiegészítése és bővebb javadalmazása érdekeiben nagy-
méltóságodhoz tett alázatos felterjesztésünkre  észrevételeit meg-
tette, a legváratlanabb meglepetéssel és legsajnosabb érzülettel vet-
tük Nagyméltóságodnak mult évi október 10-ről 2064. szám alatt 
kelt kegyes közlése folytán. 

Midőn legfontosabb  és átérthetőbb indokaink mellett is, me-
lyekkel a csik somlyói iskolák közmivelődési és nevelészeti szük-
ségességét kimutattuk, a- kolozsvári méltóságos 'Comissio által leg-
igazabb kathol. érdekcinket oly közönyösen látjuk mellőztetni. -

Azon jeles és hosszú időkön át kifejtett  eredményeknél fogva 
ehát, melyeket az erdélyi kath. történelem a mi intézetünk érde-
méül fog  betudni mindig, ha egyenesen jogositva nem volnánk is 
az erdélyi kath. státus közvagyonához, mint a leirat értetni akarja, 
nem a legméltánytalanabb eljárásnak tünnék-e fel,  ezen iskolát 
azon közvagyon kezelőségének elejteni akarni, akkor, midőn az 
idők követelményei még azt is teremteni késztetnek, a minek alap-

jaival még nem birunk? 
Félreismerése és koczkáztatása rejlik a leiratban, nem csak 

középtanodánk kath. jellegű virágzásának, hanem különösen azon 
tanitó-képezde fennmaradásának,  mely eddigelé egyedül adott ál-
lamilag jogosított kath. néptanítókat a hazának, s mely vallásos 
érdekeinkhez képest kiválólag van hivatva ma már arra is, hogy 
az állam által felállított  hasonnemü intézetek mellett ne megbuk-
jék, hanem megfelelő  javadalmazás által képessé tétessék az azok-
kal voló nemes versenyre. De jogtalanságot is látunk a többször 
tisztelt leiratban. 

-Tudomásunk szerint ugyanis nem áll az hogy „az e g é s z ta-
nulmányi alap az eltörlött jezsuita-rend vagyonából alakult," ha-
nem áll az, hogy a jezsuiták vagyonának egy része a már azelőtt 
a katholikusok által visszaszerzett Báthori-alapityánynyal együtt 
a kath. státus közös birtokát képezte, és azért tulajdonképen nem 
csak azon iskolák vagyona, melyeket Erdélyben a jezsuiták ala-

11 
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pitottak, hanem a többi erdélyi kath. középtanodáké is; annál ke-
vésbbé lehet pedig állítani, hogy a t. válaszirat által úgynevezett 
szerzetesi gymnasiumokat ezen vagyonból „rendes javadalmazás 
nem illeti," minél bizonyosabb az, hogy a felhozott  jezsuita gym-
nasiumok mellett ugyanazon helyeken a lelkészed állomások is a 
jezsuiták masszájából ruháztattak volt be, azért is a legsértőbb 
aránytalanság lenne ugyancsak a jezsuitái vagyon beosztásánál azon 
helyek gymnasiumaira fektetni  a fősúlyt,  melyek már a lelkészi 
javadalmazás czimen gazdagon kivették illetéküket, mialatt a belső 
székelyföld  szegény népe oda volt és van utasítva, hogy a képzés 
terhe mellett iskoláját is javadalmazza. 

A csiksomlyói iskolának, mint ilyennek saját dotatiója a nem-
zet véres verejtéke és önmagát rovatozó áldozatkészsége volt; mert 
a fcrenczrendiek  „ko l d u l á s i j ogá t" csak nem leszen hajlandó 
senki, a somlyói iskola dotatiójának tartani, hisz a koldulás min-
den szemlélődő kolostornak saját joga, ha iskolát nem kezel is. 
Ennélfogva  a somlyói tanintézeteket azon e s e t l e g e s s é g foly-
tán, hogy valaha ferenezrendi  szerzetesek vezették, visszautasítani 
ezen szerzet koldusbotjához, nem lehet. 

Továbbá mi a dolognak jogi oldalát illeti, a tisztelt leirat is 
elismeri azt, hogy a csik-somlyói gymnasium legalább 1799-től 
fogva  a tanulmányi alap rend e s i t e t t s e g e d e l m e z é s é b e n 
részesült; leszámitva tehát a Jósefi  kivételes időket, a jezsuiták 
eltörlési idejében még elég közel és korán részesült arra nézve, 
hogy az azon időben rendezett közalapokhoz rendes birtoklási és 
praescriptior.ális jogot szerezzen Folytonosan is élvezte a rendes 
javadalmazást — habár szűkebb mértékben is mint más iskolák 
— ezen gymnasium, a melynek a leirat által is közlött történelmi 
bebizonyításához még csak azt akarjuk adni, hogy a három pro-
fessornak  kijárt rendes iizetés 1845-ben, midőn az 5 gymnasiumi 
osztály elkülönítetett, nem csak felemeltetett  200 —200 forintra,  ha-
nem 5 tanár javadalmaztatott ily mértékben a tanulmányi alapból. 
Ehcz képest igen természetes eljárása volt az a mult iskolai rend-
szernek, hogy ugyancsak a tanulmányi alap erején nyomban fel-
szerelte az algymnasiumot, s fel  kellene szerelnie ma, legjobb ér-
dekeink azt kívánván, a felgymasiumot  is. Azért méltatlan reánk 
nézve a „némi segedelmezés" érintgetése is, holott itt a jogosult-
ság czime forog  fenn,  mert ha Erdélyben egyáltalában létezik kat-
holicismus és létezik annak vagyona, ahhoz multunk, túlnyomó 
számunk, köztcher viselésünk, befolyásunk  és nemzeti szolidaritá-
sunknál fogva,  mit ezen tanodának természetes vidéke képezzük a 
a legjogosultabb contingenset, kevésbbé pedig azon vármegyei in-
tézetek, a melyek természetes vidék hiányában saját vagyonúnkból 
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inkább más felekezetű  ifiaknak  kölcsönöznek gyakran rosszul meg-
hálált kiképeztetést. Azonban a folytonos  áldozatok között felnőtt 
belső székely nemzet sohasem sietett még jogos igényeivel is elő-
térbe, mert folytonosan  érezte maga iránt az őszinte jóakarat és 
kellő pártolás hiányát, miért a legújabb áldozatokra szánta el ma-
gát, midőn ezen iskolát utolsó meggazdálkodott fillérei  erején akarta 
kiegészíteni; s ha ezen tettleges áldozatban végkép kimerült és 
magasztos czélját teljesen el nem érhette: tehetett-e természetesebb 
lépést annak megvalósítása végett, mint azt, hogy az erdélyi kat-
holikusok i s k o l a i c z é l r a s zán t közös v a g y o n á n a k to-
vábbi idejárulását kikérje? 

A mondottak alapján Kegyelmes Urunk! inditatva érezzük 
magunkat, határozottan kijelenteni azt, hogy bennünket a kolozs-
vári méltóságos bizottmány tisztelt válaszirata más nézetekhez nem 
vezetett, s azért tántoríthatatlanul ragaszkodunk ugy a juliusban 
elmondott, mint mostani felterjesztésünkben  ismételt és indokolt 
megállapodásunkhoz; s midőn nagyméltóságodat mély tisztelettel 
kérjük arra, hogy ebbeli elhatározásunkról a méltóságos kath. Com-
missiot kegyelmesen értesíteni méltóztassék, ugyanakkor helyze-
tünk tarthatatlanságából kiindulva, kénytelenek vagyunk nagymél-
tóságodat mély tisztelettel kérni, hogy mind gymnasiumunk kiegé-
szítése czéljából, mind különösen a helybeli tanító képezdének a 
tanulmányi alap erején való, a mennyiben arra a kezelésünk alatt 
álló nemzeti alap elégtelen, jobb beruházása végett a legböl-
csebb és pártolóbb lépéseket kegyelmesen megtenni és eszközölni 
méltóztassék, hogy kivált a praeparandia állásával — miután az 
régóta a lét és nem lét között ingadozik, miután annak helyzete 
tarthatlan és feladatának  sehogy se képes megfelelni,  minthogy c 
miatt a kath. ifjak  sem azt nem látogatják, sem állami képezdékbe 
nem mennek, s igy a kath. tanítóképzés hiánya népoktatásunkat 
a legválságosabb jövővel fenyegeti,  — még a folyó  tanév második 
felében  tisztába jöhessünk. 

Egyébiránt mély tisztelettel öröklünk kelt Csik-Somlyón a 
csiksomlyói tanintézetek pénzalapját kezelő püspöki bizottmánynak 
1871. január 27-én tartott gyűlésében 

alázatos szolgái 
a nagybixottmány. 

t 
A püspök 375/1871. sz. a. ezen feliratra  egyelőre csak any-

nyit válaszol, hogy „a tanulmányi alap csak annyira terjeszkedhe-
tik, a mint pénzereje megbírja, s ugyanezért Iv.-Fehérvártt a püs-
pöki szék mellett is meg kellett szüntetni a 2 felső  osztályt." 

11* 
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Az erd. kath. status gymnasiumai rendezése érdekében az erd. 
róm. kath. ideigl. bizottmánynyal folytatott  tárgyalás kapcsán leir a 
püspök, hogy a csik-somlyói gymnasiumnál a 8-dik osztály megnyitása 
a vármegyeháznak iskolai czélokra leendő átadásától van függővé  téve. 
Az 1871. szept. 12-én tartott püspöki bizottmány ülése küvetkező fel-
iratot terjeszti fel: 

Nagyméltóságú  Püspök  Ur 
Kegyelmes  Urunk! 

Nagyméltóságodnak mult hó 10-ik 2306. sz. alatt kelt ma-
gas leirata által arról értesittetvén, hogy a csik-somlyói gymnasium 
8-ik osztályának megnyitása a tanulmányi alap erején, a somlyói 
praetorialis háznak kath. iskolai czélokra leendő átengedésétől té-
tetik függővé,  sietünk Excellencziád előtt tisztelettel kinyilatkoz-
tatni, hogy mi ama határozaton annál kevésbé nyughatunk meg, 
mivel a kitett fültétcl  teljesítése t. i. a praetorialis háznak átenge-
dése sem ezen bizottmánytól, sem a szék törvényhatóságától nem 
függ,  mert a szeredai határőri épületeknek a szék czéljaira leendő 
átengedése iránt tett lépések eddigelé semmi eredményre nem ve-
zettek, sőt ez utánra sincs azok átengedésére semmi kilátás ; s igy 
gymnasiumunk kiegészítésének ügye ama határozat folytán  bizony-
talan időre elejtettnek tekintethetik. 

Ezen határozat annál kedvezőtlenebbül tűnik fel  előttünk, 
mivel előbbi felterjesztéseink  folytán  a méltóságos kath. Comissio 
meggyőződhetett gymnasiumunk kiegészítésének szükségességéről, 
valamint arról is, hogy ezen vidék jogosan követelheti a tanul-
mányi alapból megillető részét; mert azt sehogy sem tudja vidé-
künk megegyeztetni az osztó igazsággal, hogy mig Udvarhely, Ko-
lozsvár, M.-Vásárhely stb. a vallási alapból is az oroszlánrészt él-
vezik, a tanulmányi alapból is első sorban részesittetvén, az ország 
egységes nemzetiségű és kath. vallású része túlnyomó száma da-
czára mostoha gyermekként állandóan háttérbe szorittassék. 

Köztudomásu dolog az, hogy Erdély egyik legszebb iskolai 
épületét a csik-somlyói convictust és gymnasiumot e vidék népe 
saját erején s részben ide tett alapítványi tőkékből épittette, s azért 
méltánytalan ujabb áldozatoktól tenni függővé  a közüs alapbóli 
segedelmezést, kiszámithatlan hátrányunkra határozatlan időre el-
odázni tanodánk kiegészítését. 

Mi a tanitó-képezdét illeti, annak újra szervezését nem csak 
ezen vidék, hanem az egész erdélyi kath. status jól felfogott  ér-
deke sürgeti, s mivel ily országos érdekű, különben is nagy költ-
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sóggel járó tanintézetet egy vidék saját erején fenn  nem tarthat, 
annak fenntartásához  az egész státusnak szükség járulni. 

Mindezek folytán  ragaszkodván mult évi julius hóban és je-
len évi január hóban kifejtett  és Exccllcncziádhoz alázatosan fel-
terjesztett megállapodásunkhoz, 

Nagy méltóságodat mély tisztelettel kérjük, miszerint tano-
dáinknak jogosan követelt segedelmezését magas pártfogása  által 
kegyesen kieszközölni méltóztassék, s a vidék székelysége ne kény-
telenittessék iskoláinak kiegészítése s beruházása végett a m. kir. 
államnál keresni segélyt, hanem eddig tanúsított igyekezete és 
buzgalma ápoltassék, előmozdittassék, melynek eszközlésére ré-
szünkről is minden alkalmas módon közreműködni szent köteles-
ségünknek ismerjük és tartjuk. 

Egyébiránt mély tisztelettel üröklünk Nagyméltóságodnak. 
Kelt a csiksomlyói iskolák pénzalapját kezelő kis bizott-

mánynak Csik-Somlyón szeptember 12-én 1871. tartott gyű-
lésében 

alázatos szolgái 
a /cin  bizottmány. 

Az erre küldött 375/1871. számú püspöki leiratra azzal válaszol a 
püspöki kisbizottmány 1872. jan. 25-én tartott gyűlésében, hogy: 

„Kivánja, miszerint a helybeli " gymnasium az 1872/3-ik tan-
évre a 8-ik osztálylyal kiegészíttessék s rendes és rendkívüli taná-
rokkal, nem különben kellő taneszközökkel láttassék el, mert kü-
lönben a gymnasiumnak ki nem egészitése esetén kénytelenek len-
nénk e tekintetben a kormány segélyét venni igénybe." 

E határozat értelmében föliratot  küldött a róm. kath. nagybi-
zottmányhoz. 

Ezen fenyegetésszerü  nyilatkozat teljesítése által feladta  volna 
Csikmegye katholicitása megőrzésének biztos alapját, sőt elvesztette volna 
a nagy áldozatokból összegyűlt pénzalaphoz való jogát is. A püspök 
4S6/1872 sz. alatti leiratában bölcs mérséklettel ismét a helybeli körül-
mények számbavételére figyelmeztet. 

Ezután elkeseredett hangú feliratok  és válaszok következtek. A 
püspök egy leiratában az izgatott kedélyhangulatot rendes mederbe ipar-
kodik terelni az irván, hogy: 

„A t. bizottságnak idei 45. szám alatti beadványából azt lá-
tom, hogy a bizottság ezen püspöki hatósághozi viszonosságából 
oly térre akar lépni, mely rendeltetésével ellenkezik, s következ-
ményeiben az alap léteiét is koczkáztathatja. Ennek megelőzésére 



oda utasítom a t. püspöki bizottmányt, bogy az általam kiadott 
kezelési szabályzatot szigorúan tartsa meg, s annak kereten tul 
ünhatalmilag ne terjeszkedjék. Ugyanazért 1055. számú rendeletem 
kapcsán meghagyom, bogy az eredeti elnevezést „cs ik-somlyói 
k a t h o l i k u s i s k o l á k p é n z a l a p j a " és „a c s i k s o m l y ó i 
k a t h o l i k u s i s k o l á k p é n z a l a p j á t k e z e l ő püspöki bizott-
mány" minden okmányaiban, könyvvezetésében használja és azt 

semmiféle  más elnevezéssel ne holyetesitse." 

A leiratban a „csik-somlyói katholikus iskolák pénzalapja" és a 
„csik-somlyói katholikus iskolák pénzalapjait kezelő püspöki bizottmány" 
hangsúlyozását azért látta szükségesnek a püspök, mert a kisbizottmány 
gyűlése a gymnasiumnak a kormány kezébe való átadását fennemlitctt 
jegyzőkönyvben ismételten hangsúlyozta. 

A kisbizottmánynak jegyzőkönyvei a nov. 16-dikán megtartott 
nagybizottmány gyűlése elé terjesztettek, mely püspök Excellencziájának 
az elégtételt megadta, midőn megjegyzi, miszerint a nagybizottmány 
őszintén sajnálja, ha püspök ur láxcellencziája az előbbi feliratok  s jegy-
zőkönyvek hangulata által magát megsértve érezte volna, mi a bizott 
mánynak szándékában sohasem volt. Mély tisztelettel kifejezi  azonban, 
hogy a 8-dik osztály felállításának,  mi a félreértésre  okot szolgáltatott, 
forró  óhajtását feladni  nem hajlandó. 

A feledhetlen  emlékű Fogarasi püspök ki is tüntette nemsokára 
a gymnasium iránti nemes érdeklődését, midőn 2001/1873. szám alatt a 
8-dik osztály megnyithatása czéljából 4000 frtot  tett le. 

A püspöki bizottmány mindig hangsúlyozta azt, hogy neki az erd-
kath. státus studiorum fundusához  joga van, s daczára a többször is-
mételt visszautasításnak, sürgette, hogy a csik-somlyói róm. kath. fő-
gymnasium a többi gymnasiumokkal egyenlő arányban részesüljön 
belőle. 

A 8-dik osztály felállításával  ezen kérdés ismét napirendre jött. 
Ugyanis a tanárok a hiányzó 13-dik tanárt helyetesitették 2 évig és 
ezért évi 200 frt  helyettesítési dijt kaptak. Midőn azonban a tanárok 
ezen áldozatkészségére hivatkozva, a felsőbb  tanhatóság állandósítani 
akarta ezen rendszert, a püspöki nagybizottmány 1875. jan. 13-dikán 
tartott gyűléséből a püspök utján megkeresi az igazgatótanácsot, hogy 
az üresedésben levő tanári állomás az erd. kath. tanulmányi alap költ-
ségén töltessék be és rendszeresittessék; ki lett mutatva, hogy a helyet-
tesítés sem elvileg, sem gyakorlatilag nem fogadható  cl. A jegyzőkönyv 
szerint: 

„Ezen most felhozott  körülményeinken kivül tekintetbe véve 
ezen főgymnasium  czélját cs az erdélyi katholicizmus iránt főfon-
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tosságát; tekintve, hogy a főgymnasium  a szegény székely katho-
likusság herkulesi erőlködése következtében ennyire felállítva;  és 
tekintve, hogy a csiksomlyói iskolák alapja még fennlévő  szükség-
leteinek fedezésére  jelenleg képtelen, a nemzetnek pedig e czélra 
való megadóztatására éppen jelenlegi fináncziális  végkimerülésében, 
még gondolni sem lehet; tekintve továbbá, hogy ha a magán alap-
ból az utalványozott 200 frt  évenként kiadatik, akkor a nevezett 
alap olyatén reménylett öregbedése, hogy később nemcsak a fel-
gymnasium, hanem a tanitó-képezde és főelemi-tanoda  szükségeit 
is a kor igénye szerint fedezhesse,  kiszámithatlan időre el lenne 
odázva és tekintve végre a tiszta jogosultságot, melyet ezen gym-
nasium, szemben az erdélyi katholikusok vagyonával, mindenha birt 
és bir, és hogy mindennek daczára a volt katholikus Commissio 
mostoha gyámkodása miatt a tanulmányi alapból más küzéptano-
dák arányában, hogy legalább hat osztályig növesztetett volna, 
vagy csak az ujabban beállított VIII. osztály költségei fedeztetnek 
vala, sem részesülhcte; mind ezt a mit. igazgatótanács tekintetbe 
véve, megfontolva,  kegyesen méltányolva és átérezve a 13-dik ta-
nári állomást az ideiglenes supplentia helyett a tanulmányi alap 
erején rendszeresíteni méltóztassék. 

Egyébiránt igazságos ügyünket és magunkat nagybecsű jó-
indulatába ajánlva megkülönböztetett tisztelettel maradunk" stb. 

A jegyzőkönyv illetőleg az igazgatótanács megkeresésére vonatko-
zólag az 623/1875. számú püspöki leirat következőkép végződik : 

„Eltekintve a már számtalanszor felemlegetett  jogossági kér-
déstől, mi a jelen feliratban  is hangsúlyoztatok, ugy hiszem, hogy 
a tanulmányi alap, a már megadott javadalmazást egyik gymna-
siumtól sem vonhatja cl, a végből, hogy azt a csik somlyói gym-
nasiumra fordítsa.  Erre nézve mindenesetre ki kellene mutatni, a 
csik-somlyói gymnasiumnak czélszeriibb és hasznosabb voltát, azon 
gymnasium felett,  melytől az eddig élvezett javadalmazás megvo-
nandó volna. Miután ezt kimutatni nemcsak felette  nehéz, de né-
zetem szerint nem is lehetend, az erdélyi róm. kat. tanulmányi 
alap pedig, jelenben is tul van terhelve, nem marad egyéb fenn,, 
mint az adott körülmények korlátai közt. maradni, mert létalapját 
egyik pénzalapnak sem szabad megtámadnunk." 

A 13-dik tanár vitás ügye, mint már a gymnasium története fo-
lyamán láttuk, azzal nyert befejezést,  hogy ezen tanár fizetésének  felét 
a vármegye a nevelési alap terhére elvállalta, a más felét  a tanulmányi 
alap fizeti. 
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A Nagy Imre gymnasiumi igazgató eltávozásával üresedésbe jött 
ellenőri állásra az 1871. augusztus 25-én tartott püspöki bizottmányi 
gyűlésen Király Lajos választatott meg évi 100 frt  fizatóssel,  melyet 
később püspök excelentiája belyben hagyott. 

Az ügyrend czélszerü megállapítása és kezelése tekintetéből Imets 
F. Jákó igazgatótanár a felügyelőséggel  bizatik meg, melyért a felaján-
lott dijat nem fogadja  el A felügyelő  teendője és hatásköre leend: 

1) A folyó'iratoknak  könyvelése, könyveztetése a pénzkeze-
lőség által. 

2) A pénztárnak váratlanul egy bizottmányi tag segédlete 
mellett időnkinti megvizsgálása. 

3) A nagy- és kis bizottmányi gyűlés határozatai érvényesí-
tésének ellenőrzése. 

A levéltárnak rendbehozatalát és az addig bejött irományok 
könyvelését a kezelőség a tanárok egyetemleges kötelességévé tenni 
határozta. 

Tckitetbe véve azt, hogy a nagybizottmány gyűlései kezdetével 
egy bizottságot szokott kiküldeni kebeléből, mely a számadásokat meg-
vizsgálja, a nagybizottsági gyűlésnek erről jelentést tesz : jövőre hatá-
rozattá emeltetett, hogy a nagygyűlésre minden alkalommal kész s már 
megvizsgált számadások lesznek felülvizsgálat  végett előterjesztendők, 
minek időnkinti érvényesítése indokából egy 3 tagu állandó számvevő 
bizottság közakarattal választatik meg. Ugyanekkor (1872. jan. 25.) a 
kezelő bizottmány újjászervezése az üresedések miatt szükségessé válván 
megválasztatnak az uj tagok: 

Becze Antal a pénzalapok ügyvéde képviselővé választatván, állá-
sáról aug. 22 én lemondott és helyébe Bocskor Mihály választatik meg. 

A Fogarasi Mihály erdélyi püspök elnöklete alatt 1873. junius 
10-án tartott „csiksomlyói róm. kath. iskolák pénzalapját kezelő püspöki 
bizottmány" gyűlése a Haynald Lajos érsek által adott 8000 frt.  és a 
Fogarasy Mihály Püspök által felajánlott  4000 frt  hozzájárulásával fól-
szaparodott pénzalap állását számbavéve, a 8-ik osztály felállításának 
módozatairól tanácskozott s a felállítást  határozattá emelte. Ezen gyűlé-
sen azon indokból, mert az 1869-ik évben választott nagy bizottmány 
tagjai közül többen eltávoztak, vagy elhaltak, azok helyébe mások vá-
lasztattak, s a tagok száma is gyarapittatott. 

Csiksomlyói róm. ki iskolák pénzalapját ellenőrző püspöki nagybi-
zottmány névjegyzéke az 1869. máj 31. junius 1. szervezés és az 1873. 
juu. 16-iki kiegyezés szerint 38 tagot számlált, a kis bizottmánynak 15 
tagja van. 

Eaekből a kezelő személyzet a szakképessóg szerint állíttatott be. 
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Elhatároztatott még, hogy a számadások megvizsgálása alkal-
mával, tetszés szerint bármikor, a számadások vizsgálására kiküldött bi-
zottság a pénztárt megvizsgálja. (1874. ápr 15-iki gyűlés). 

Mikó Antal elnök 1873-ban elhalván, buzgó működését a nagy-
bizottmány jegyzőkönyvileg örökiti meg és az elnöki tiszt végzésével 
1874-től kezdve Mikó Mihály főispán  bizatik meg. 

A pénztárnok félévnél  rövidebb időre kamatot nem fogadhat  el, 
kivéve azon esetet, mikor a tőke is törlesztetik; a kamat fizetést  ugy 
kell rendezni, hogy az, tekintettel a számadási évre, félévi  részletekbsn 
folyjon  be. 

Figyelembe véve, hogy a vagyoni állomány a pénztárban heverő 
államkötvények és készpénz czélszerü kamatoztatása által tetemesen 
gyarapítható, de másrészről az eddigi gyümölcsöztetési rendszer sem volt 
megbizható, a püspöki bizottmány elhatározza hogy a már kikölcsün-
zendő készpénztőkék után a százalék magasabbra emeltessék s a meglevő 
kötvények névértékben magánosoknak megfelelő  kamat mellett ki-
adassanak. 

Ehez képest a püspöki bizottmány egy kamatoztatási és kezelési 
rendszabályt dolgozott ki, melyet püspök exelencziája 3180/1876 sz. a. 
helyben hagyott. 

Álljon itt ezen szabályzat: 

„A csiksomlyói róm. kath. iskolák pénzalapjának gyümölcsüz-
tetésérc vonatkozó 

Rendszabály 
I. Kamatozási szabályok. 

1. §. Az eddigi gyümölcsöztetési rendszer mellőzésével életbe 
lép az alapnak telekkönyvezett biztosíték mellett leendő kamatoz-
tatása. 

2. §. Az eddigi magán kötvények mellett kihelyezett tőkék 
6%-a 8^ó-ra emeltetik. 

3. §. Minden újonnan kiadható (supernatans) készpénz hasonló-
képen 8^0'-ra kiadatik. 

4. §. Az egyesitett állam- és földtchermentcsitési  kötelezvények 
a kölcsönvevőknck névleges értékben adatnak cl, a k. k. o. é.-
ben számíttatik el. A vevők az eladási árral adósok maradnak, 
ezért kettős értékű telekkönyv biztosítékot adnak és a visszafize-
tés idejéig 6%'-os kamatot fizetnek. 

5. §. Mindennemű pénzértékbeli tőke kizárólagosan csak te-
lekkönyvezett kétszeres értékű fekvő  tulajdonbirtok biztosítók 
jnellett kölcsönöztetik ki. 



170 — 

6. §. A biztositéknak első jogezimen leendő telekkönyvi be-
kebeleztetését az összeg felvételét  megelőzőleg a kölcsönző fél 
eszközli. 

7. § A kötvényeknek még esedékessé nem vált szelvényei a 
kölcsönző félnek  a kötvényekkel együtt eladatnak ; a 6% -os kamat, 
azonban a folyó  félév  kezdetétől számíttatik. 

8. §. A kötvények eladási ára mint kamatra kihelyezett tőke 
a pénznem bárminemű változása esetében is a jelen pénzértéknek 
megfelelő  egyen értékben fizetessék  vissza. 

9. §. Mindennemű pénzek kikölcsönzésének szabályszerűségé-
ről a nagy- és illetőleg kis bizottmány felelős,  tekintettel a követ-
kező §-nak Püspök ur ő Excelencziája helybenhagyását hangsúlyozó 
szabványaira. 

10. §. A kamatra helyezendő összegek kimutatását az esctről-
esetre felterjesztett  jegyzőkönyvek alapján püspök ur ő Excelepcziája 
és a pénzkezelő bizottmányok eszközlik. 

11. Kezelési szabályok. 
1. §. A kamat felemeléséről  minden adós értesíttetik, az ér-

tesitvény vétele napjától 3 hó alatt nyilatkozni tartozik, ellenesei-
ben a tőke felmondottnak  tekintetik 

2. §. Az ez ideig elhelyezett tőkékről szóló adóslevelekre 
a 8#-ra felemelt  kamatfizetés  kötelezettségét tartozik minden adós 
pénztárnoknál két hiteles tanú jelenlétében, ugy saját, mint azok 
névaláírása mellett, különvenni. 

Jegyzet. A tőke telekkönyvileg biztosítva lévén, a kamatnak 
is költséges telekkönyvi biztositása fölöslegesnek  látszik. 

3. §. Azon községek és magánosok, kik ajánlataikat be nem 
fizették,  befizetetlen  ajánlataik után 6% fizetésre  felkéretnek,  beié-
egyezésüktől függvén  ezen ajánlatok után a kamat felemelése. 

4. §. Pénztárnok a kifizetendő  tőkéket csakis a pénzkezelő 
bizottmány Írásbeli meghagyása folytán  adja ki. 

5. §. A püspök ur ő Excelencziája által módosított kötelez-
vényminta a kikölcsönzéseknél alkalmaztatik. 

6. §. A 6- és 8% -ra elhelyezendő tőkék kamatjainak az adó-
sok könyvébe uj rovat nyittatik. 

7. §. A többire nézve a fennálló  szabályok és utasítások ér-
vényben maradnak 

A pénz kihelyezése a bizottsági gyűlésen szavaztatik meg; 
a bizottsági gyűlésben a kihelyezés melletti vagy elleni szavazatok 
névszerint fólsoroltassanak.  Ha a pénzkczelőség hanyagsága miatt a 
kamat hátralékokból az alapra bárminemű kár háramlik, azt jóvá-
tenni tartozik. 
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Ezen szabályzat van ma is örvényben a későbbi módosítások 
figyelembe  vételével. 
A kölcsönvenni szándékozó folyamodványt  ad be, melyet a kis 

bizottmány tárgyal, ez, ha a kérvény az alap jogtanácsosának meghall-
gatása után elfogadható,  utasítja az illetőt, hogy kétszeres értékű, első 
jogezimen betelekkönyveztctett ingatlan birtokról s annak becsértékéről 
szóló okiratot nyújtson be; ennek alapján 200 frt  erejéig a kis bizott-
mány, 201-től 400 frtig  a nagybizottmány utalványozhat a pénztárból 
kölcsönt, mely eljárás esetenkint exelencziájához mindannyiszor feljelen-
tendő, valamint a 400 frton  felüli  kölcsönök kiutalványozása czéljából 
— melyet csak a püspök tehet — c megvizsgált okiratok véleményes 
jelentés mellett szintén felterjesztendők. 

Ezen uj gyümölcsöztetési rendszerrel a pénzalap évenkint többletet 
nyert és pedig: 

a) Földtehcrmcntesitési kötvények . . 52950 frt. 
után az évi kamat volt 2685 frt.  02 kr. 

„ „ „ lesz 3177 frt.  — kr. 
többlet: 591 frt.  72 kr. 

b) állam kötvények 1495 frt. 
után az évi kamat volt 627 frt.  90 kr. 

„ . „ „ lesz 977 frt.  — kr. 
többlet: 350 frt.  — kr. 

c) magán kölcsön kötvényekben . . . . 23366 frt.  62 kr. 
után az évi kamat volt 1402 frt.  — kr. 

„ „ „ „ lesz 1869 frt.  33 kr. 
többlet: 467 frt.  65 kr. 

az egész gyarapodás évenkint: . . . . 1419 frt.  65kr. 

A gyűlések menetének szabatosabbá tétele czéljából jövőre minden 
javaslatok, okiratok, indítványok a bizottmány elnöke elé lesznek ter-
jcsztendők, ki a meghívóban a tárgysorozatba ezeket bevezeti. Kimon-
datok továbbá, hogy az elnök, mint az erd. kath. status igazgatótaná-
csának tagja és a gymnasium gondnoka a gymnasium anyagi és szellemi 
állapotáról a bizottmányt értesítse. 

A pénzalapok javára tett ajánlatokból, — daczára a püspök utján a 
lelkészek közvetítésével tett felszólitásoknak,  daczára a befizetést  sürgető 
törvényes közegek fellépéseinek  — igen sok hátralék volt künnt még 
1877-ben is, tehát az ajánlatok megtétele után 20 év múlva, ugyanazért 
Király Lajos ellenőr és tanár Háromszékre, Adorján Imre Csikszékbe 
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kiküldettek,, hogy vagy rábeszélés által, vagy törvény utján a hátralékok 
befizetését  eszközöljék; a hol kétes a tartozás vagy az ajánlat, ezt 
tisztázzák. 

Az 1878-ik évtől kezdve a levéltárnok a nagybizottmányi gyűlésen 
levéltárnoki jelentést tesz az évi ügydarabok tárgyáról és elintézéséről 
Ugyanezen év márcz. 9-iki gyűlés alkalmával a kisbizottmány a levél-
tárnok ajánlatára kiegészíttetik és pedig elnökül megválasztatik Lázár 
Dénes alispán. A pénztárnok fizetése  200 frtról  300 frtra  emeltetik. 

A tanári nyugdijalap életbe léptettetvén a csiksomlyói róm. kath. 
iskolák pénzalapja 1879. január 1-től kezdve husz éven át minden évben 
139 frt.  50 krt. tartozik fizetni.  Ha a pénzalap ezen összeget rövidebb 
idő alatt kevesebb részletben fogja  törleszteni, ez által a kezelés meg-
könnyebbittetik s a nyugdijalap is több előnyben részesül; azonban, a 
pénzalap az évi törlesztések mellett maradott, mely az év első negyedé-
ben eszközlendő. A gymnasiomoktól a tőkésített tandijak a nyugdijalapba 
beszállittatnak, a tanárok fizetéséből  pedig nyugdijilleték vonatik le. 

A Székelyudvarhelyre áthelyezett Király Lajos tanár és pénztári 
ellenőr helyébe ellenőrnek megválasztatott Lakatos Izsa képezdei tanár. 
Ugy a pénztárnok, mint az ellenőr megválasztásánál azon elvből szokott 
kiindulni a bizottmány, hogy a tanár a mellett, hogy a pénzalapok ér-
dekét szivén viseli, egyúttal segitve is legyen ezen tiszt viseléséből be-
jövő honoráiumból. 

Az alapok eddigi ügyvéde beadja lemondását, melyet az 1880. jun. 
30-kán tartott gyűlés elfogad  s a pénzalapok jogi ügyeinek ellátására 
Nagy Sándor válásztatik meg ügyvédnek, kinek köte'ességévc tétetik a 
reá bizott ügyek állásáról a nagy- illetve kis bizottmánynak a szükség-
hez képest évenkint legalább kétszer legalább beszámolni. Az ügyvéd 
kap évi 100 frt.  tiszteletdijat. 

A képezde és normális iskolára vonatkozólag minden év január 
havában rendes költségvetést kiván be a bizottmány s ezen költségvetés 
összege elnöki kiutalásra adatik ki. 

Eddig a pénztárból csakis ingatlan biztositék mellett volt a pénz 
kiadható, a püspöki nagybizottmány 1881. nov. 10-én tartott gyűléseiben 
indítványozza, hogy azon esetben ha a pénztárba 1000 frton  felül  több 
pénzkészlet foly  be, nehogy az alap kárára egy tekintélyes összeg 
gyümölcsözetlenül heverjen, kézi jelzálog és személyes hitelre is (váltóra) 

kamatra 200 frt  erejéig fel,  és pedig 6 havi időtartamra kiadható 
legyen ; a kézi jelzálog kezeléssel a pénztárnok, a személyes hitel adás-
sal a kezelőség bizatik meg. 

A következő év májusában a püspöki nagybizottmány tekintettel 
arra, hogy elnöke esctről-esetre mindig Csikmegyc főispánja  volt, Lá-
zár Dénes főispánt  is ilyennek tekinti, azért kéri püspököt, hogy ő 
is ilyennek tekintse, s egyúttal azon kívánságát is kifejezi  a püspöki 
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nagybizottmány, hogy elnöke azon róm. kath. vallású megyei főispán  vagy 
tisztviselő legyen, ki egyúttal a főgymnasium  és nüvelde világi gononoka is. 
Egyidejűleg megkéri a püspököt, hogy a bizottmány tagjainak megapadt 
létszáma annál inkább kiegészíttessék, mivel a gyűlések rendesen néptelenek. 

A nagybizottmány indítványának első részére a püspök junius 5-iki 
leiratában a Lázár Dénes kinevezési okmányát kézbesítés végett a 
nagybizottmányhoz küldi; az indítvány második részére meghagyja, hogy a 
hiányzó tagok pótlására a jelesek közül a legjelesebbeket hozza ajánlatba. 

Az elnöknek kinevezett Lázár Dénes még a kinevezési okmány 
vétele előtt elhalálozván, helyette ideiglenesen az elnöki tiszt teljesítésé-
vel Nagy Lajos esperes mint elnök bízatott meg ; 3399.—1882. sz. a. 
pedig Mikó Bálint Csikmegye főispánjának  elnöki kinevezését küldi 
le a püspök azon meghagyással, hogy ezt a bizottmány a legnagyobb 
ünnepélyességgel adja át. 

A püspöki nagybizottmány uj tagjait a javaslat szerint a püspök 
kinevezi, mely bizottmányba most 21 uj tag jött be. 

A püspöki kisbizottmány tagjai: összesen 17-re egészíttetnek ki. 
A tagok írásban felszólittattak,  hogy a tagság elfogadásáról  írásban 

nyilatkozzanak. 
A Péterfi-,  Bors Bálint- és Bocskor Elek- féle  magánalapítványok 

jövedelmeinek egy százaléka a kezelési költségek fedezése  végett a pénz-
tárnok kezére utalványoztatok mindaddig, mig az alapítványok évi jöve-
delme az ezen alapítványokat élvező tanulók szabályszerű ellátási költ-
ségein felül  még egy százalékkal a kezelési költségeket is fedezheti. 

Jövőro ugy a mérleg, mint a költségvetés kinyomandó s az év vé-
gével, illetőleg év elején a tagoknak kiosztandó. 

A nagy- és kis bizottmány jogkörének megállapítására vonatkozó 
szabályrendeletek, illetőleg utasítások a gyűlés elé terjesztendők (1883. 
jul. 14.) 

Felemlítendő 1885-ből a törvényszék által az illetéktelenül meg-
adóztatott alapok javára hozott azon ítélet, hogy a magán alapítványi 
ösztöndijak kamatadó mentesek. 

1886-ban püspök exelencziája meghatározza, hogy jövőre váltóra 
kizárólag csak oly egyéneknek adható kölcsön, kiknek ingatlan - birtoka 
vagy 800 frton  felüli  fizetése  van. 

Az iskolák pénzalapjából időnkint felmerülő  rendkivüli költségek 
megállapítása és a teljesített munkák felülvizsgálatára  Dr. Molnár József 
és Bodó Alajos bizottsági tagok kiküldettek (1889. aug. 5.) 

Búzás Mihály csikszentmártoni plébános, főespercs  és cz. kanonok 
1891-ben a csiksomlyói finüveldéhez  egy tanuló számára 2,000 frt  ala. 
pitványt tett, melyet a püspöki bizottmány kezelése alá bizott; ezzel 
együtt 8 magánalapítványt kezel a püspöki bizottmány. 
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A pénzkezelésnek régebb megállapított módozatától a változott vi-
szonyok miatt el kellett térni, ugyanazért megbízta a plispöki nagybi-
zottmány 1895-ben tartott gyűlésében Bándi Vazul gymnasiumi igazgatót 
és Nagy Sándort az alapok ügyvédét, bogy uj kezelési szabályzatot 
dolgozzanak ki a legközelebbi gyűlésre. 

A tagok száma, részint eltávozás részint elhalálozás folytán,  nagyon 
leapadván, a püspöki nagybizottmány a régiek helyébe 21 uj tagot vá-
laszt, kiket püspök exelentiája kinevezvén, a püspöki nagybizottmány 
tagjainak száma 47-re egészíttetett ki. Az uj tagok közül az üresedés-
ben levő alelnöki állásra a püspök Both Ferenez gyergyószárhegyi főespe-
res plébános és ez. kanonokot nevezte ki. 

A püspöki nagybizottmány által kezelt pénzalapok állásáról a leg-
közelebbi gyűlés alkalmából kelt kimutatás a túlsó lapon látható. 





VIII. 

Tanmenetek, tantervek. 

1. A szent ferenezrendiek  erdélyi  tartományfőnöke  Botár Joachim 
által  a Diffinitorium  átvizsgálása  után kiadott  tanmenet. 

1751. 
A mi az iskolákat illeti, általában és különösen a szabad művé-

szetek, s főleg  a rbetorika és poesis tantárgyainak helyes előadása na-
gyon nehéz és könnyebb szabályokat adni, mint példával járni elő; az 
előadók oda törekedjenek, hogy necsak hallják a tanitványok : mit kell 
tenniök, hanem a gyakorlat is párosuljon az emélettel, mert minden 
művészet a példák után születik, a gyakorlatban él és erl&södik. Miért 
a következő eljárásmód jegyezendő meg és pedig: 

A r h e t o r i k á r a és poes i s r e nézve. 
1-ször Hogy az ékesszólásra mintegy a tanár rávezesse az 

ifjúságot,  már az év elején megkezdődik az e l b e s z é l é s fejtege-
tése a kijelölt anyag szerint reggeli 8—3/49-ig, innen 9-ig vagy 
az elmondottak kikérdezése, vagy pedig a feladat  olvasása. Erre 
rögtön az átvett anyagra vonatkozó gyakorlat adatik föl,  mely 
9—10-ig fejtendő  ki. Az első hónapban megízlelvén az ékesszólás 
forrását,  a 2-dikban a körmondatok minden neme előadatik és 
ezekre az előbbi elbeszélésekből gyakorlatok adatnak. Miután az 
épület anyagával kész az ifjúság,  az épités művészetét is el kell, 
hogy sajátítsa; nehogy azonban visszariadjon az épület nagy mé-
reteitől és külső csínjától (a szónoki beszéd épületét értem) elüször 
is a szerkesztés végett, a chriat kell még nekik előadni a már el-
tanultak nyomán. Aközben a rhetorika magyarázata folytattatok  az 
arra kijelölt időben minden hétfőn  az clőljelzett délelőtti időben 
Lib: 1. mocypr. Délután pedig 3 órától kezdve a képletek és 
alakzatokról. Egyúttal gyakoroltatnak a körmondatok is, hogy az 
iskolai gyakorlatok szerkeszthetők legyenek. Ünnepekre pedig és 
szünidőkre házi dolgozatokul erkölcsi tartalmú chriák dolgoz-
tatnak ki. 
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2-szor Ezek után gyakorlatul anyag adandó a feltalálás  és 
elrendezésre. Megbeszélendők az iskolai dolgozatok, melyek ki-
javitandók. Különben a tanítónak mérséklet ajánltatik, a mint 
helyesen énekli a költő : „Tum bene fortis  equus reserato earcere 
eurrit, cum quos praetereat, quosque sequatur habét." A szavala-
tok otthon a háziak előtt nagyon szükségesek az ifjú  begyakor-
lása és az iskolai verseny végett ; a szavalatok vétetnek a Szava-
latok könyvéből, a hősi versekből, a kérdezésekből, a költők ver-
seiből, mesés elbeszélésekből, a katheketai kérdésekből és a köl-
tői elbeszélésekből. 

Innen a tanitó kell, hogy az építőmester legyen, ki az anya-
got és eszközöket szolgáltatja, mert a pók hálója nem azért a legjobb, 
mivel a szálakat magából bocsátja ki; de azok sem vetendők meg, 
kik a másikéból isznak, mint a méhek. 

A M e d i a S c h o l a r a n é z v e . 
M e g j e g y z é s e k a gr amma ti ka legfe l sőbb  osz t á l yá r a 

vona tkozó l ag . Azon kivül, hogy ezen osztály mintegy hanyatlani 
látszik, eltültvénjjjcezdő éveket, szerénytelenebb lesz a mint felfelé  törekszik, 
(nem szabad felednünk  hogy éber szemmel, figyelő  füllel,  komoly fegye-
lemmel, otthon és künn korlátok közt kell őriznünk és megszaboláznunk.) 
Vajha a tapasztalat nem tanítaná ezt! A tanítás rendszere a következő: 

1. Év kezdetén a megelőző osztályban tanultak ismétlése; 
idő folytával  scheda használtatik, mindenik tanulónak mindkét 
osztályban versenytárs jelöltetik ki, (a szerint hogy az osztályban 
helyet változtat, mindig uj.) a leczkc felmondásra  elengedhetctlontil 
scheda készíttetik, melybe a hibák a versenytárs és nem a felmondó 
által bediktáltatnak, a hol ha valami hanyagság vagy csalás történik, 
nem a bűnös, hanem a versenytárs lakol. 

2. A leczkék rendesen (miután a szükséges könyvek hiány-
zanak) a reggeli órákban iratnak le, és pedig a mondattan (a 
mint nevezik Matutina), mondat átváltoztatások, melyekhez csatol-
tatnak Cicero levelei „Ad familiares,"  ebéd után pedig : mondattan 
(közönségcsen „délutániknak nevezve), ennek változatai, hozzáada-
tik a helyesírás. A magyarázat váltakozva történik egyik vagy 
másik osztálynál tekintettel az időre és az előadásra szánt tan-
anyagra. 

3. Húsvéttól kezdve a fenn  emiitett leczkékbez felvétetik  a 
prosodia, hozzácsatolva időnkint a verstant, hogy jövő évre némi 
előismereteket szerezzenek. Azon kivül a tanév kezdetével tanul-
ják és ismételgetik a mondat átalakítását és kihagyások szabályait 
az úgynevezett Principia pótlékából. Ez értendő mindkét osztályról. 

1 
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A Media C l a s s i s r a nézve. 
Ezen magasabb tanulmányokra törekvőket fegyelmezi  ugyan a 

kezdők szabályzata ugy a hogy, mindazáltal éber szemmel kell felvigyázni 
erkölcseikre, de különösen a szorgalomra és törekvésre kell őket buzdi-
tani tanulmányaikban. 

Ezeknek reggeli felmondásra  elő van irva 1. a főnevek  nevei, 2. 
a főnevek  ragozása, 3. a nyelvtani elemezés, 4. Cicero ad Familiares. 
A délutáni órákban: az igék mult ideje, jelentménye és a helyesírás. 
Mindez a fennirt  módszer szerint. A tananyag mindkét résznek megma-
gyaráztatok. Innen, a mig egy rész a magyarázatot halgatta, a másik 
ismételgetett, vagy még czélszerübben Írásbeli gyakorlatával foglalkozott. 
5. A szombati nap foglalatossága  volt: délelőtt a gyakorlatok javításának 
áttekintése, valamint a leveleké is, melyeket legalább is húsvét után 
mindkét osztály készített, továbbá a hibák és nehézségek megbeszélése. 
A szavalati gyakorlatok a közben szünet nélkül folytak.  6. A katholika 
hit igazságainak szükséges elsajitása végett vasár- és ünnepnapokon 
tanulják Canisiust. 

A nyilvános és magán szavalatok alkalmával felolvastattak  a jele-
sebbek nevei, hogy minő előmenetelt tanusitottak a tananyagban, a kér-
désekben és a katekezisben. Az eddig elmondottak mind átváltoztathatok 
jobb módszerre. 

A P a r v a Scho lá ra vona tkozó lag . 
1. A principisták s illetőleg mindenki áttanulta <a/Principiat egészen 

a „llimentakig11 kizárólag; minden megmagyaráztatok és mindenki saját 
tantárgyából megvizsgáltatott. Ilogy mindenik osztálynak mi az anyaga, 
eléggé ismeretes. 

2. Tanulták pedig különösen a két első osztályban 1. mely szók 
iratnak nagy betűvel ? 2. hogyan szótagolandók ? s miért igy ? 3. 
áttértek némely tőszóra és ebből származott igére, hogy szóbőséget 
nyerjenek. 

3. Valyon az igékből és melléknevekből képezhetők főnevek  és 
viszont? ha igen, hogyan képeztetnek? mikép végződnek? Mindezek 
latin és saját nyelvünkön adatnak elő. 

4. Az elöljárók, igék és nevek minő jelentményt nyernek az össze-
tétel által? eredeti jelentésüket megtartják-e vagy nem? mely szók 
mire változnak át ? a latin nyelvnél mi ennek az oka ? stb. 

5) A nyolez bcszédrész összetételének módja és szabályai elő-
adattak. 

6. a) A szószerkezet szabályai, vagy a nyelvtan alapszabályai ki-
fejtetnek  és alkalmas időben ki is kérdeztetnek, b) A ragozások és bi-
zonyos beszédrészecskék kihagyása váltakozva adatik elő. c) A főnevek 
nemei és egyebek az osztályok szerint, d) Itt helye van az úgynevezett 
syntaxis matutina közönséges szabályainak is; a mint azt a tanár 
szorgalma szerint tenni szokta. 
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7. A principisták délelőtt alkalmazással, vagy a nélkül megtanul-
ták a főnevek,  névmások, részesülők és fokragozható  melléknevek rago-
zását. Leczkére feladatnak  az idevonatkozó szabályok, b) A névragozá-
soknál az esetragokra vonatkozó ismeretek c) a főnevek  nemei, d) Uj 
szabály a mondat átalakításra és kihagyásra, e) A gyökszók, Cicero, az 
erkölcsi szabályok, írásbeli dolgozatok stb. 

Délután: a) a beszéd és gyakrabban előforduló  kellékeinek ma-
gyarázata. b) A rendes és rendhagyó igeragozás, c) Cato, erkölcsi sza-
bályok. d) Mint délelőtt, ragozások és kihagyások, e) Néha az igék 
múltjáról stb. f)  Unnepekeu és szünnapokon Canisius. 

A major p a r v i s t á k . Tanulják 1) az alapvető szabályokat, ma-
gyarázat után vagy a nélkül, 2) a névragozást az előirás szerint, 3) a 
közönséges igeragozást és más kérdéseket, 4) a betüzést és erkölcs sza-
bályokat, 5) a fogalmazás  módját és a hozzátartozókat. 

Délután: 1) a szabályok mngyarázata és kifejtése,  2) leginkább a 
rendhagyó igeragozás, 3) a ragozás módja és kiegészítése, 4) a nagybe-
tűk használatának szabályai, 5) Cato és a többi, mint már láttuk. 

A minor p a r v i s t á k : 1) a főnév,  mindkét melléknév és név-
más szabályai, 2) a nyelv elemei, 3) a szavakat és jelentéseit, melyeket 
a magister kljeíöl, 4) az erkölcs magyarul stb. 

Délután: 1) az igék mindkét ragozását, 2) a beszéd szabályait, 3) 
az összetételre vonatkozó megjegyzések, 4) Cató vagy más gyakorlat is. 

A több i alsó o s z t á l y o k a tanitó bölcs belátására bizatnak. 
Utoljára jön mindenik osztálynál, hogyan kell magyarázni és az időt 
beosztani, mely ismét a tanitó bölcs ítéletére hagyatik. Ezenfelül  min-
den osztálynak meg vannak a maga aemulusai, általános és külön prae-
ccptorai, két decurio, ezeknek saját cathalogusaik a rendes schedán 
kivül. 

Mindezen a könnyebb eljárás végett elmondottak tetszés szerint 
megváltoztathatók, jobbakkal cserélhetők fel. 

2. A Maria  Terézia  által  kiadott  tanterv. 
1773. 

In Rhetorica 
Institutioncs Oratoriae et Poeticae pars posterior, Cieronis Orationcs 

Majores Selectac. 
V i r g i l i i Aene i s 
Cathechismus Major Petri Canisii S. I. Pars 1-ma, 2-da Horatii 

Selecta Plauti Captivi. 
E x H i s t ó r i a 

Compendium históriáé Ecclesiasticac. 
Ex L i n g ű a G r a e c a 

Dcmosthcnis Olinthi et Philip. Homcri. Lib. 1. Iliad, excerpta ex 
Saphode, Europide, Aristophanc, et Pindaro. 1 
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In Poesi 
Institutionis Oratoriae et Poeticae pars prior. 
Ciceronis Orationes Selectae 
Selecta ex Virgilio, Catullo, Tibullo, Propertio, Ovidio. 
Catliechismus Major Petri Canisii pars 1. 

Ex h i s t ó r i a 
Imperatores a Seculo 9 no Usque ad annum 1770. 

Ex L i n g u a G r a e c a 
Exccrpta Xenophontis, Cyropedia, Herodot, Hesiodot, Theocrito et 

Calimaeho. 
In Suprenia Classi Gramniaticae. 

Institutiones Latinae pars 4-ta Complectentur Syntnxim ornatarn; 
rationem Scribendi Epistolas et prosodiam. 

Ciceronis Epistolae Selectae. 
Narrationes ex Livio 
Selecta ex Tibullo, Propertio et Ovidio. 
Cathechismi Petri S. I. 5. cap: repetenda. 

Ex h i s t ó r i a 
Kurtze Einleitung in die allgemcine Geschichte, 4-ter Theil. 
Die Geschichte des Rőmischen und Griechischen Kaiserlandes. 

Ex L i n g v a G r a e c a 
Xenophontis Selecta Latina e memorabilibus Sacratis, Isocrates ad 

Oemoninicum et Nicodem, Menandri Sententiae et Anacreontis Prosodia 
graeca. 

In média Classe Granunaticae 
Kurtze Einleitung zur Lateinischen Sprache 3-ter Theil. 
Julii Caesaris Commentariorum et De hello Gallies Lib. 6, exccrpta 

ex libro 2-do Ciceronis De Nat. Deor., ex libro 1-mo officiorum,  ex 
Dialect. De Senectute. 

Cathechismi Petri Canisii S. I. cap. 4. et 5. 
Ex h i s t ó r i a 

Kurtze Einleitung in die allgemeine geschichte 3 Theil. Die Ge-
sclncte der Itömischen Republ. und Monarchie. 

E x L i n g u a Graeca 
Luciani Dialogi Sclecti; et Syntaxis Graeca. 

In infima Classi Granunaticae. 
Kurtze Einleitung zur Lateinischen Sprache 2-ter Theil. 
Cornelii Nepotis vita. 
Cathechismi Petri Canisii, S. I. Cap. 2 et 3-um. 
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Ex h i s t ó r i a 
Kurtze Einlcitang in die allgemeine Geschichte, II. Theil, Die 

Gcschichte Egyptens, Assiriens, Babylonicns, Mediens, Pcrsiens Kö-
nigrciche; das eigentliche und grosse Griechenland und der Strcit 
Carthagos. 

Ex L i n g u a G r a e c a 
Conjugationcs verborum. 
In Elementari Classe. 
Kurtze Einleitung zur Lateinischen Sprache 11-ter Theil. 

Ex h i s t ó r i a 
Kurtze Einleitung in die allgemeine Geschichte, I. tor Theil. Die 

Geschichlc des Jiidischen Volks. 
Ex L ingua G r a e c a 

Declinationes nominum 
C a t h e c h i s m i Petri Canisii S. I. Cap. 1-muiu. 
N. In omnibus Classibus infribus  tradetur . . . Grammaticcs 

Gcrmanica, et excolctur Sedulo Orthogpraphia Latina, et Germanica, 
Geographia, Arithmetica, uti et Grammatica, ac Syntaxis Graeca, ct 
publicae exercitationes, et Jentamina saepe instituentur: Themata e Domo 
in Scholam Germanice, et Latiné Scripto ferentur.  Practerea duplex 
publicum examen ac excrcitatio Lingvae Graecae pro singulis Classibus 
Rhetorum, Poetarum, et Syntaxistarum praeseribitur, sub initium Április 
et Augusti institucnda. 

3. A „Norma  Be(jiaa  utasításai  és  tanterve. 
1781. 

Tantárgyak a grammatikai osztályok számára. 
Három grammatikai osztály van: az alsó-, közép és felső  gramma-

tikai osztály. 
H i t t an (Religio) minden esztendőben évenként a Katekizmusból 

folytonosan  bővebben magyarázva taníttatik. 
O r t h o g r a p i a (helyesírás) és calligraphia (szépírás) az összes 

grammatikai osztályokon keresztül taníttatni fog  és pedig a három nyelv-
ben folytonos  javítással és a sarkalatos főszabályok  fejtegetésével.  A 
szépirási gyakorlatokat latin, magyar és német nyelven az osztályokban 
a tanár folytonos  és éber felügyelete  mellett kell tartani litographirozott, 
vagy irott minták után; ezeket rendesen vasár- és ünnepnapra vagy 
szünnapokra kell adni s gondosan kijavítva és megválogatva a nyilvá-
nos vizsgálatok alkalmával közszemlére ki kell tenni. 

Az A r i t h m c t i k á t (mennyiségtan) az első esztendőtől az előirt 
könyvből latin nyelvben kell előadni és pedig fokozatosan  az osztályo-
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kon keresztül; itt azonban vagy gyakori ismétlés, vagy a polgári életbe 
vágó igen sok példa begyakorlása legtöbb hasznot hajt. 

A b ib l ia i t ö r t é n e t e t az alsó osztályban anyanyelven kell ta-
nítani, a közép osztályban Magyarország története tanítandó egészen a 
mohácsi vészig; a felsőbb  osztályban Erdély története latinul tanítandó. 

A C h r o n o l o g i a mindig alkalmazandó, ez ugyanis a mint nem 
oknélkül mondják, a történelem szemeinek tekintendő. 

M a g y a r o r s z á g f ö l d r a j z a  az első esztendőben; a második 
osztályban Erdély és a szent koronához tartozó országoknak földrajza 
tanítandó; a harmadik osztályban Németország, Belgium s Olaszország 
magas uralkodóházai története tanintandó; ugy azonban, hogy a földteke 
térképe első elemei még Magyarország földrajzát  az első évben megelőz-
zék, hogy a fiuknak  előbb az egész földkerekségről  legyen valami is-
meretük, mielőtt ennek egyes részletei ismeretéről volna szó. 

A g ö r ö g n y e l v b ő l az első elemek és nagy szóbőség az első 
évben elsajátítandó, a második évben a görög syntaxis elemei, s ismét 
szókincs szerzendő, kisebb darabok fordítandók  és megmagyarázandók, 
melyeket azután a harmadik évben folytatni  kell. Az ifjaknak  el kell 
sajátitaniok a görög nyelvet szóban és Írásban; de dolgozatok írásával, 
vagy épen versek készítésével nem kell őket kínozni. 

A l a t i n n y e l v n é l ugy kell eljárni, hogy mivel a fiuk  már az 
elemi iskolában tudnak declinálni, fokragozni  s az igét ragozni, sőt a 
könnyebb gyakorlatokat a szóegyeztetés 14 szzbályait is megtanulták, 
az alsóbb grammatikai osztályban azokat mindig kell ismételgetni; a 
tanulók lehetőleg a legnagyobb szókincsre kell, hogy szert tegyenek; 
tanulják meg az elemeket és azok kiegészítését, a nemre vonatkozó sza-
bályokat, a főnevek  ejtegetését, az igék perfeetumait  és supinumait, be 
kell vezetni őket a Chrcstomatia első és második részéből válogatott je-
les irók fejtegetésébe,  a szabályok elemzésébe és azok használatába. A 
latin beszédgyakorlatok, habár a hibát kikerülni nem képesek, már az 
első évben meghagyandók, ugy azonban, hogy az oktatóNígy a be-
szélők, mint az olvasók hibáit mindig javitsa s ne büntetésekkel, ha-
nem folytonos  javítással vezesse őket. 

A második év elején a nemre vonatkozó szabályok, a declinatiok, 
az igék perfectumai  és supinumai ismétlendők s csak akkor fogjanak 
hozzá a latin syntacticai szabályok ismertetéséhez. A latin Chrcsto-
matia harmadik része és a negyedik részéből az első értekezés tűzessék 
ki a jeles irók helyett. A latin nyelv gyökeit s ezek leszármaztatását és 
összetételeit ez évben kell kezdeni s a jövő évben befejezni.  Syntheti-
cus dolgozatokat kell adni nemcsak az átvett kifejezésekre,  hanem a 
gyökökre s a jeles irók olvasmányaiból leendő kikeresésre is. 

A harmadik esztendőben az egész syntaxison kivül, nem szabad 
elhanyagolni a latin szóbőségben való gyarapodást is, igyekezni kell 
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bizonyos clcgantiát a kifejezésekben  elsajátítani, a mi folytonos  jegyez-
getés a jeles irók utánzása által ugy szerezhető meg, bogy a tanitó szor-
galmával magát a fiuk  vezérének mutassa be. A Chrestomatia negyedik 
részéből a második értekezés, hasonlóképen az ötödik és hatodik rész 
ez osztály olvasmányát képezi. A latin prosodia, mely a helyes 
kiejtésnek, a költői irálynak szolgálatában áll, ezen évnek második felé-
ben magyarázat tárgyát képezi, mihez a szómértéktan elemei is hozzá-
csatolandók. 

Azonban nagyon gondosan kell arra ügyelni, hogy ezen évben a 
fiuk  a kisebb tárgyakat, mint a leveleket, könnyebb elbeszéléseket, leiráso-
kat stb^atinul, magyarul és németül tiszta irálylyal szabatosan kidol-
gozni képesek legyenek, az illem szabályait is cl kell sajátitniok. Meg 
kell kezdeni még a gyorsírást is. 

Tantárgyak és időbeosztás a grammatikai osztályok számára. 
I. A g r a m m a t i k a i a l sóbb o s z t á l y b a n . 
A. Tankönyvek és tantárgyak az első félévben: 

a) Ex institutionibus Emmanuelis Alvari Rudimenta, Supplementa 
et de generibus nominum. 

b) Ex Chrestomatia Latina narrationes fabulosac,  historioae. 
c) Grammaticae Graecae clcmenta. 
d) História biblica. 
c) Geographia Ungariac. 
f)  Arithmeticae Latinae pars prima. 
g) Catechismus. 

13. A második félévben: 
a) Em. Alvari institutioncs de dcclinationibus nominum, praeteritis. 

et supinis verborum. 
b. Ex chrestomatia dialogi. 
c) Grammaticae Graecae. 
d) Históriáé biblicae. 
c) Geographiae Ungariae. 
f)  Arithmeticae partis primac. 
g) Catechismi. 

C. Hetenkénti iskolai rendes órák száma 25, a melyek az egyes tan 
tárgyakra következő módon osztatnak fel  : 

a) Explicatio Alvari habebitur horis 5 
b) Exercitatio synthetica, scu compositio thematis . . . . 2 
c) Intcrprctatio, Analisis, et imitatio auctorum cx Chrest. . 5 
d) Gracca cxplicatio, lectio, seriptio 2 
e) Históriáé cxplanatio, et examen (praeter pensa) . . . 1 
f)  Geographiae cxplanatio (praeter pensa) 2 

continuatio. 
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g) Arithmetiea 2 
h) Catechismus (practer Dominicas, festos  & pensa) . . . 1 
i) Examen de pensis memoriae et scriptoruni emendatio. . . 5 

257 

II. A k ö z é p s ő g r a m m a t i k a i o s z t á l y b a n . 
A. Tankönyvek és tantárgyak az első félévben: 

a) Alvari de generibus, et declinationibus, praeteritis et supinis 
repetitio. 

b) Eiusdem Syntaxis sino appendicibus usque ad constructionem 
verbi infiniti. 

c) Chrestomatiac pars tertia. 
d) Geographia Transsylvaniae, et Provinciarum ad Ungariam per-

tinentium. 
e) Arithmcticac pars secunda. 
f)  Graeca syntaxis. 
g) Catechismus. 

B. A második félévben: 
a) Alvari Syntaxis sine appendicibus usque ad constructionem 

figurarum. 
b) Ex Chrestomatiae parte quarta dissertatio prima. 
c) Graecorum interpratatio. 
d) Históriáé 
c) Geographiae 
f)  Arithmeticae 
g) Catechismi 

C. Hetenkénti iskolai rendes órák száma 25, a melyek az egyes tantár-
gyakra következő módon osztatnak fel: 

a) Repetitioni Grammaticae, et explicationi Syntaxeos obtingant 5 
b) Interpretationi et imitationi autorum ex Chrestom . . . 5 
c) Compositioni thematis in Schola 2 
d) Graecac Syntax, et interpretationi autorum 2 
e) Históriáé explicationi ct examini (praeter pensa) . . . 1 
f)  Geographiae (praeter pensa) 2 
g) Arithmeticae 2 
h) Catecliismo (praetor dominicos, festos  et pensa) . . . . 1 
i) Examini de pensis et scriptoruni emendationi . . . . 5 

III. A felső  g r a m m a t i k a i o s z t á l y b a n . 
A. Tankönyvek, tantárgyak az első félévben: 

a) Alvari, Syntaxis universa. 
b) Ex Chrestomatiae parte 4-ta dissertatio 2-da. 

Continuatio. 
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c) História Transsylvaniae. 
d) Geographia terrarum Augustao Domus Gerinanicarum, Belgi-

carum éíltalicarum. 
e) Graecorum autorum interprotatio. 
f)  Arithmeticae pars III-tia. 
g) Catechismus. 

B. A második félévre: 
a) Alvari Prosodia, & Artis metricae prima elcmenta. 
b) Chrestomathiae pars 5-ta ct 6-ta. 
c) Históriáé eiusdem 
d) Geographiae 
e) Graecorum Continuatio. 
f)  Arithmeticae 
g) Catechismi 

C. Hetenkénti rendes oskolai órák száma 25, melyek tárgyanként 
igy osztatnak fel: 

a) Explicationi Alvari tribuantur horae 5 
b) Chrestomatiae 5 
c) Exercitationi syntheticac, ct exercitiis proprio marté . . 2 
d) Históriáé (praete pensa) 1 
e) Geographiae (praeter pensa) 2 
f)  Graecorum interpretationi 2 
g) Arithmeticae 2 
h) Catcchismo praeter Dominicas, fcstos  et pensa . . . . 1 
i) Examini dc pensis et seriptorum emendationi . . . . 5 

25. 
IV. T a n t á r g y a k a f e l sőbb  o s z t á l y o k s z á m á r a . 
A h i t t a n oktatása mint egyáltalában mindenütt, itt is első he-

lyen áll. Erre szolgálnak a templomban és katliolikusok részére a 
Mária Társaságokban tartandó szent beszédek, a hittan elemei s 
kath. erkölcstan egyszerűbb fejtegetése,  mely a Catechismus ismétléséhez 
csatolandó. 

G e o g r a p h i a (Földrajz) az első év első félévében  a csillagászati 
éggömb és a földgömb  használatáról; a másodikban Germania foldab-
roszának azon része, a mely az Osztrák Háznak nincs alávetve. 

A második év első félévében  a többi Európának azon részei, melyek 
az osztrák uralomhoz nem tartoznak; a második félévben  Ázsia, 
Afrika,  és Amerika fog  előadatni. A tanitó mindig csatolja az ujabb 
földrajzhoz  a régit, magyarázgatva, hogy miféle  tartomány volt hajdan, 
minő csapás folytán  lett leigázva s maivá átváltoztatva. Az auctorokban 
való olvasás alkalmával is tekintettel kell lenni a geographiai helyekre. 

A t ö r t é n e l e m b ő l az első év első félévében  át kell venni 
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Magyarország történetét I. Ferdinánd óta napjainkig; a második félév-
ben a Német uralkodó ház, az Olasz ós Belga ház története, felébresztendő 
az ugyanazon fejedelem  alá tartozó népek iránti szeretet az ifjúságban. 

A második év 1 félévében  a Caesarologia a második félévben  a 
a kath. egyház, különösen a magyar egyház történelme átveendő. 

R é g i s é g e k az első bum. osztályban, a mennyi a régi irók teljes 
megértéséhez szükség. 

Mytho log ia nemcsak a classicusok olvasásához, hanem szobrászat 
festészet  s egyéb művészetekre is alkalmazva a második évben tanítandó. 

A g ö r ö g o l v a s m á n y o k magyarázata mindig folytatandó,  el 
nem hagyva az életrajzokat és osztályokat, a melyek jelességüknél fogva 
azokhoz tartoznak, hogy az ifjúság  bennök a műveltség forrásait  lássa. 

Az a r i t h m e t i e a , melyet az alsóbb osztályokban átvettek, a 
humaniorak első osztályában teljesen átismétlendő, az emberi élet nehe-
zebb példáira alkalmazva. 

A g e o m e t r i a elemeit a humaniórák második évében s a meny-
nyiségtant, mely leginkább ehhez alkalmazandó, azonnal fölvegyék,  ez 
ugyanis a művészetekhez tartozik és azok használatára szolgál, a kik 
a bölcsészeti tanulmányokra nem mennek. 

A g y o r s í r á s végre ezekben az években ugy tanítandó, hogy az 
ifjúság,  midőn gyorsan írni tanul, egyúttal a szép és helyes Íráshoz 
szokjék; s mindent tudjon dictandókból írni, a mit, mint mondják, újra 
tisztára írni nem kellene. 

Az é k e s s z ó l á s elemei, melyeknek itt saját helyük van ezekben 
az években ugy átveendők, hogy az az ifjúság  tanuljon meg minden 
előforduló  esetben szépen, tisztán és ügyesen beszélni és írni és pedig 
nemcsak latin, hanem anyanyelven is. Mert az ifjú  csak akkor fog  be-
szélni és irni, midőn a szépmüvészetekben és tudományokban jártas 
lesz. Épen azért az ékesszólási képességet arra kell kiterjeszteni, a 
mit ismer és tud, vagy arra, a mit mások írtak s kitűztek e czélra; 
az ifjak  bármit megtanultak, arról ékesszólással tudjanak beszélni. A 

. dolgok legteljesebb ismerete is haszonnélküli lesz, hacsak tehetségünket nem 
képesítjük arra, hogy arról találó szavakban másokkal beszélni tudjunk. 
Ezen képességhez járul szorosan a mondandó vagy irandó dolgok helyes 
elrendezése, s az elrendezett dolognak elmondása; a gondolkozásnak 
ezen módját kell mindenekelőtt finomítani  és kiművelni. Ehhez járul, 
miként kell az előadásban vagy Írásban a hatályosságot és a kellemest 
egymással összekötni. S minthogy ugy az ékesszólás, mint a költészet c 
végre szolgálatában áll, illik, hogy mind a kettő egy forrásból  induljon, meg 
kell továbbá tanítani, mi különbség van a módban, az alkalmazásban és foly-
tonos összehasonlításban. Mindkét képességet, a mennyiben az mélyebbre 
is hatol, kell, hogy az ifjúság  elsajátítsa; sőt hogy magasztosabb tár-
gyaknál azokról ítéletet mondani tudjon; a kinek nagyobb a tehetsége, 
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az oly eredményt fog  elérni, a minőt mások elérni képtelenek 
lesznek. 

Azért az első évben némi alapismereteket kell szerezni, bogy az 
ifjak  a tropusok és költői képek használatát helyesen megérthessék; 
az irálytan helyesen átvétessék, az ifjak  azok begyakorlására szo-
ritandék. A tanitó maga jelölje ki a tárgyat az ügyirálytanban, az al-
kalmi beszédekben, részvét nyilatkozatokban, intő és dicsérő levelekben 
és mutassa meg, mint és hol kell használni a tropusokat és figurák  tekin-
tetében akár prózában, akár versben adjon fel  példákat a szabad, akár 
kötött beszédben az átvett tárgyra. Es ezen gyakorlatok legyenek ál" 
falában  rövidebbek, s alkalmazvák a tanitó által kijelölt tárgyakra. 
Azért a jeles irók példái nem alkalmasak arra, (ezekről a jövő évben) 
hanem nevezetesebb helyek, leírások, elbeszélések, beszélyek, hasonla-
tok, a melyeket az anyai nyelven is be kell gyakorolni. Igy kell elő-
készíteni az ékesszólás jelöltjeit, hogy a jövő évben nagyobb haladást 
felmutathassanak. 

A második évben magyarázat tárgyát képezzék a szónoklat és 
költészet szabályai, melyokkel mindkettő erősbödik. A szónoklattan 
nem fog  mindjárt az elején az egész beszéd felosztásával  foglalkozni, 
hanem általános törvényeivel, hogy kisebb beszédek szerkesztésében, 
melyek a közéletben előfordulnak,  begyakorolja. Végre megismertetheti 
az egész fenséges,  s az ékesszólás összes törvényei értelmében tökéletes 
beszédnek szerkesztési módjával; szem elé kell állítani a legjobb, ha 
mindjárt legujabbkori szónokok példáit, s azok kidolgozására kell őket 
rászorítani. Különben is az úgynevezett extemporálók vannak alkalma-
zásban, s ezeket minden héten kell kidolgoztatni, a szorgalmasan átné-
zett és az ifjak  által csinosan leirt dolgozatok a vizsgálat alkalmával 
közszemlére kiteendők. Egyébiránt a kijavított dolgozatokat minden ta-
nitó szedje össze és legyen arra gondja, hogy ezeket akár a kir. igaz-
gató, akár a gondnok láthassa, s azok tartalmáról, nemkülönben a he-
lyes- és szépírásra vonatkozólag magának Ítéletet alkothasson. 

A költészet szabályait is röviden kell ismertetni, különösen a köl-
tői fajokat,  azok közti különbséget, alkalmazásukat, példákkal és gya-
korlatokkal kell illusztrálni. 

Főképen ajánltatik a autorok olvasása, mely a léleknek, tehetség-
nek és magának a szónoklatnak szolgál leginkább müvelésére. 

Tankönyvek és tantárgyak s időbeosztás a felsőbb oszt. számára. 
I. A h u m a n i ó r á k a l sóbb o s z t á l y á b a n . 

A. Tankönyvek és tananyag az első félévre  : 
a) Emmanuelis Alvari Prosodia repetit.ur. 
b) Juvencii Candidatus, locorum, troporum, et figurarum  adplicatio 

ad artem metricam 
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c) Auctorum Latinorum interpretatio. 
d) Antiquitatcs Romanae e Nieupoort. 
e) Geographia mathematica de usu Sphaerae, et globi. 
f)  Arithmeticae totius repetitio. 
g) Graecorum interpretatio. 
h) História Ungariae Ferdinando I-mo ad nostra usque tempóra. 
i) Christiana Doctrina. 

A második félévben: 
a) Juvencii et adplicationis ad artem metricam continuatio, et 

Aphtonii progymnasmata. 
b) Autores Latini. 
c) Nieupoortii continuatio. 
d) Planisphaerium Germaniae, Austriacae domui non subiectae. 
e) Arithmeticae repetitio. 
f)  Graecorum interpretatio. 
g) História ditionum Augustae Domus Germán, Belgiae, Italiae. 
h) Doctrina Christiana. 

C. A 25 hetenkénti iskolai tanóra a következő módon osztatik fel: 
a) Repetitioni Prosodiae, Exsplicationi Juvencii, et Alphtonii 

obtingant horae 5 
b) Autorum Latinorum interpretationi et imitationi . . . 4 
c) Exercitationi styli in Schola 2 
d) Studio antiquitatum Romanarum (praeter pensa) . . . 2 
e) Geographiae (praeter pensa) 2 
i) Históriáé (praeter pensa) 1 
g) Arithmeticae 1 
\\) Graecorum interpretationi 2 
i) Doctrinae Christianae (praeter pensa) 1 
k) Examini de pensis memoriae, et scriptorum cmendationi 5 

25. 
II. A h u m a n i ó r á k felsőbb  o sz t á lyábn . 
A. Tankönyvek és tantárgyak az első félévben: 

a) Cypriani Soarii Rethorica. 
b) De arte poetica. 
c) Autorum Latinorum interpretatio. 
d) Mythologia Hollii. 
e) História Caesarum. 
f)  Graecorum interpretatio. 
g) Geographia reliquarum Europae partium ad ditiones Austriacas 

non pertinentium. 
h) Elcmenta Geometriae cum repetitione Arithmeticae. 
i) Doctrina Christiana. 
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B., A második félévre: 
a) Cypriani Sorarii 
b) Artis Poeticae 
c) Autorum Latinorum 
d) Mythotogiae continuatio 
e) Graecorum 
f)  Geometriae 
g) Doctrinae Cbristianae 
h) História regilionis, praesertim Exclesiae Ungar et Transilv. 
i) Geographia Asiae, Africae  et Americac. 

C, Hetenként rendes tanórák száma 25, melyek a következő 
módon vannak felosztva: 

a) Praeceptionum Soarii, et Poeticarum explicatio habeaturj . . 5 
b) Autorum Latinorum interpretatio, et imitatio 6 
c) Exercitatio Styli in Scola 3 
d) Geographia (praeter pensa) 1 
e) Mithologia (praeter pensa) 1 
f)  História (praeter pensa) 1 
g) Graecorum interpretatio 2 
i " Doctrina Christiana (praeter pensa) 3 

A „Norma-Regia" féle  tanterv később változásokon ment át. Igy: 
a tantárgyak beosztására nézve rendelet jön (1815), hogy a földrajzból 
az öt világrész és Európa lcirása helyeztessék vissza az I-ső humanior 
osztályba, a Il-ik humanior osztályban (poesis) pedig adassék elő Német-
ország ; e helyett az osztrák birtokok története, mint fölösleges,  valamint 
a földrajz  egy része és a mértan, mint a bölcsészeti tanfolyam  tárgya a 
gymnasium tantárgyai közül egészen hagyassák ki s helyette a számtan, 
mint a mennyiségtan alapja bővebben tárgyaltassék. 

Ezen rendeletet ugy értelmezték a gymnasiumok, hogy az I-ső 
humanior osztályban az egész földrajzot  a második félévre  szorították^ 
miért a gubernium elrendelte (1817.), hogy jövőre az I-ső humanior osz-
tályban az első félévben  a számtan a földgömb  használata és Európa, a 
Il-ik humonior osztályban pedig a többi világrész adassék elő. 

Ugyanezen rendelete a guberniumnak a latinnyelvre nézve még 
következőket határozza. 

a) Az I-ső évi grammatikán az első félévben  ismétlik, mit a nor-
mális iskolában tanultak, azután a főneveket,  vagyis a „supplemen-
tum"-nak nevezett részt tanulják, második félévben  pedig a főnevek 
nemeit és az összetett nevek ragozásait. 

3 
5 k) Examcn de pensis, et Scriptorum emendatio 

25 
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b) A Il dik évi grammatikán 1-ső félévben  az elemek után 
jönnek a mult és supinum szabályai, a származott és öszetett 
szavak egész terjedelmükben, mert a latin nyelvben kiváló fon-
tosságú, hogy a gyökszókból (melyeket be kell emlézni) származot-
takat és összetett szókat ismerjék. A 2-ik félévben  a sintaxis, a 
mennyiben lehet, egészen átveendő. 

c) A Ill-ik évi grammatikán az I-ső félévben  a sintaxis is-
métlése, a mult évben esetleg elmaradt rész eltanulása, ezen kivül 
az ékes szókötésből a latin nyelv tisztasága és elegantiája. A 2-ik 
félévben  a levelezés, körmondat, szótagok mértéke, hogy az 1-ső 
humanior osztályra kellően előkészüljenek. 

d) Az 1-ső évi humanióráknál a prosodia ismétlése, a metszetek, 
a szónoki beszédből az ékesszólás; 2-ik félévben  a szónoki feltalálás, 
Catilana elleni első beszéd és Virgilius Aeneise Ilik könyve. 
Második félévben  a classicus szerzőktől áttanulmányozottak nagyobb 
része beemlézendő. 

e) A II-dik évben a humanióráknál: 1-ső félévben  az egész 
szónoklattan átvétetik, továbbá „Oratio pro lege Maulio" más rö-
videbb beszédekkel. 2-dik félévben  a szónoklattan, hol nemcsak 
verset készíteni tanuljanak, a mit.első évben kellett tenni, hanem ki-
fejtetik,  hogy a nagyobb müvek, mint a hősköltószet, dráma, tra-
gédia, vígjáték, vagy a kisebbek, mint az elegia", óda, satyra stb. 
mily művészettel készülnek. A classicus szerzőktől a könyvben 
levő példákat be kell emlézni, megmagyarázni és az irály sza-
bályai szerint elemezni. 

A Norma Regián részint a főtanhatóság  által, részint az egyes 
gymnasiumokban önkényesen ós nem egyöntetűen eszközölt változtatá-
sok által az egyöntetűség annyira megbomlott, hogy a felsőbb  tanható-
ság szükségesnek látta 1833-ban a tananyag és annak előadási rend-
szerére nézve a tanárok számára egy utasítást kiadni. 

Ezen az erdélyi gymnasiumok számára az egyöntetűség elérése 
végett kiadott utasítást — teljes szövegében való közlését mellőzve — 
ugy mutatjuk be, miként az a csik-somlyói gymnasiumban keresztül 
vitetett és pedig, hogy megismerkedjünk a jelen évszázad kezdetétől 
1848-ig a félévi  vizsgákra gymnasiumunkban a helybeli szerzet nyom-
dája igénybevételével kiadni szokott vizsgálati tételekkel, melyek a fél 
évben eltanult anyagoa kivül a tanárok ós tanulók névsorát is közlik, 
a vizsgálati tételek egy ily könyvecskéjét adjuk a következőkben : 
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4. „A Norma  Regia" 1833-ban módosított  tanterve. 
Az 1846/7 tanévi vizsgálati tételek nyomán közölve. 

Synopsis materiarum 
in regio gymnasio Csik-Somlyoviensi anni scholastici 1846/7 semestri 
primo ad ductnm normae regiae ingenuae pubi literariae praelectarum. 

Sub pracsidio 
R. P. Ignatii Veress Práefecti  Gymn. regii. 11. P. Clemente Varga Ré-
gente Seminarii S. Michaelis et. V. Praefecto  Gymn. P. Jucundiano Si-
mon II. Humanitatis, P. Hyacintho Bodó I. Humanit. P. Casparo Vánesu 
Supr, Gramm. P. Romano Andrási Med. Gramm. P. Alexandro Cziriel 

Intimae Gramm. Classium Professoribus. 
Tantest est innatus in nobis cognitionis amor, et scientiae, nt nc.mo 

dubitarc possit, quin ad eas res bominum natura nullo emolumento in-
vita rapiatur. 

Cic. Fin. V. 

Snbliniioris Eloquentiac Auditores: . . . . 
Nro 22. 

Obieeta literaria iisdem praeleeta: 
I. Doetrina religiosa Septem N. L. Sacramentorum institutionem, 

finem  ct cffectus  explicat. 
II. Institutiones ad Eloquentiam contincnt in se partom Artis Ora-

toriae de Affectibus,  Stylo, Pronunciationc, Declamatione, item de Ora-
tionibus proprie dictis; ncc non tbeoriam et praxim Artis metricae. 

III. Auctorum Classicorum Sclecta opera fucre: 
a) M. T. Ciceranis Oratio post reditum ad Quirites. 
b) Q. Ilor. Flacci L. 111. Ode I. et 5. 
c) Ex P. Ovidii N. Lib. I. Fastorum a versu 87. usque 145 item 

a versu 547 usque 584. 
d) Albii Tibulli L. I. Elcg. 11 in armorum inventores. 
e) Sex. Aur. Propcrtii L. III. Elcg. 1 et 4. 
IV. Mythologia origincm ct multiplicationcm deorum fictorum  ge-

nei'atim, spéci atim vero deos coelcstes ct terrestres filo  bistorico dcdue.it. 
V. Aritbmetica. E libri praeseripti parte III. variac calculandi 

inethodi sunt traditae. 
VI. Geographia totius Asiae regna ct insulas breviter deseribit. 
VII. História primordia et incrementum Imperii Romani, praecipuas 

item Cacsarura res gestas ad interitum usque Imperii occidentis 
enarrat. 

ia 
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Scientiarum Hunianiorum Anno I. Auditores 

Nro. 19. 

Objecta proposita. 
In Doctrina Rcligionis Fides christiana et vitia eidem opposita 

proponuntur. 
In Institutionibus Rhetoricis praemissa brevi Logica Rhctoricae, 

pars ejus III. de Elocutione in generc et specie. 
In Auctoribus Classicis a) M. T. Ciceronis elegáns chria Paradoxo 

II. b) T. Livii Hist. L. I. C. X. c) Curtii Rufi  L. III. C. V. et VI. 
In Antiquitatibus Romanis Urbis Romae origo, incrcmentum, Po-

puli romani varia divisio, Comitia, Magistratus ordinarii et cxtraordinarii 
liistorice, — 

In Arithmetiea repetitis communibus Arithmeticae regulis, regulae 
Societatis, Alligationis et Permutationis, — 

In Geographia mathematica Telluris deseriptio, usus Spbacrae et 
Globi terrestris; — Partium item Germaniae Augustae Domui-austriacae 
non subjectarum Status naturalis ac politicus, — 

In História Periódus tertia austriaca a Ferdinando I-o ad nostra 
usque tempóra enarrantur. 

Supremae Gramraatices Classis. 
Alumni: Nro 20. 

Synopsis Studiorum iisdem propositorum. 
I. Doctrina Religionis est de moralium Justitiae christianac Officio-

rum parte priori vitiisque iisdem oppositis. 
II. Institutiones Latinae exhibent regulás Syntaxeos communis, 

ornatae item Sec. I. de Puritate, praemissis generalibus de origine et 
fatis  linguae latinae notionibus. 

III. Auctores Classici habentur: a) M. T. Cicero in pluribus suis 
praeclarissimis narrationibus; b) Sallustius in deseriptione catilinariae 
seditionis et Belli Jugurthini; c) Q. Curtius Rufus  in aliquibus de 
Alexandro M. capitibus. 

IV. Arithmetiea repetitis numerorum fractorum  regulis, Rationes ac 
Proportiones proponit. 

V. Geographia notiones de Archiducatu Austriae, Ducatu Salisbur-
gensi, Comitatu Tyrolensi, Regno Bohemiac, Marchionatu Moraviae atque 
Dacatu Silesiae austriacae continet. 

VI. História Daciac veteris ct Transsilvaniae sub Regibus Hun-
gáriáé vicissitudincs, gesta demum patriorum usque Gábrielem Bethlen 
Principum sistit. 
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Mediae Grammatices Classis Auditores: 
Nro 33. 

Materiae iisdem praelectae. 
Ex Doctrina Religionis. 

Caritas cbristiana, — Sacramenta item in gencre, ct duo priora, 
uti: Baptismus et Confirmatio  etiam inspecie explanata pcrceptaque sunt. 

Ex Institutionibus Lingvae Latinae. 
Repetitis quae anno primo tradita erant, pars Syntaxeos Communis 

praescripta absoluta est. 
Ex Literatura Classica. 

a) Elegantes M. T. Ciceronis Narrationes complures, prout et Epis-
tolae quedam familiarcs;  — b) Dialógus D. Erasmi. Iíotterodami: Pia 
Confabulatio  cum respecta ad regulás Grammaticae exhibentur. 

Ex Aritbmetica. 
Q.uatuor vulgares operationes in numeris abstractis aeque ac con-

cretis sunt repetitac. 
Ex Geograpbia. 

Regnum Hungáriáé in circulos et Comitatus divisac demonstratum 
cognitumque est. 

Ex História. 
Hungaria vetus novaque sub ducibus et regibus stirpis Arpadianae 

succincte portractata existit. 

Infiniae Grammaticae Auditores: 
Nro 27. 

Studia ipsis proposita. 
Ex Doctrina Religionis. 

Tractatum est lingva vernacula de Fide ebristiana. 
Ex Institutionibus Lingvae Latinae. 

Repetitis ex Institutionum Grammaticae Parte prima octo partibus 
Orationis, tractatum est de quatuordecim linguae latinae Praeccptis, item 
de Generibus et Inflexione  nominum per ita dictos versus memoriales. 

Ex Auctoribus Classicis. 
Joannis Stobaci Scntentiae, — Dicta memorabilia virorum eruditorum, 

tum non nulla Adagia. 
Ex Aritbmetica. 

Regulis de notione et cnunciatione numerorum addiderunt quatuor 
simplices operationum species, uti: Additionem, Subtractioncm, Multi-
plicationem et Divisioncm in numeris integris abstractis. 

13* ' 
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Ex Geographia. 
Praemissa definitione  Geographiae, expositae sunt notitiae Partium 

superficiei  Terrae tam-siccae, quam aquis tectae cum politica continen-
tis divisione in Európám, Asiam, Africam,  Amcricam et Polynesiam, — 
Limites item generatim Europae, speciatim vero Monarehiae Austriacae 
sunt exhibiti. 

Ex História. 
Veteris foederis  aeta memorabiliora suceinete referunt. 

0. A. M. D. G. 
Conspectus 

obiectorum literariarum, in r. gymnasio Csik-Somlyoviensi anni 1846/7 
semestri secundo schalasticae iuventuti praelectorum, et cum fine  mcnsis 

Julii examini publico substratorum. 
Sub praesidio. 

R. P. Ignatii Veress Consultoris Provinciáé S. Stephani, et Prac-
fecti  Gymnasii regii. R. P. Clemente Varga regii Seminarii Regente et 
Vice-Pracfecto  Gymnasii. P. Jucandiano Simon II. Ilumanitatis, P. 
Hyacintho Bodó I. Ilumanitatis. P. Casparo Váncsa III. Grammaticae, 
P. llomano Andrási II, Grammaticae et P. Alexandra Cziriel I. Grara 
maticae Classium Professoribus. 

Praeclara facies,  magnae divitiae, ad hoc viscorporis et alia hu-
juscemodi ommia brevi dilabuntur; at ingenii facinora,  sicuti anima 
immortalia sunt. 

Sallustius. 
Subliminioris Eloquentiae Auditores: 

Nro 18. 
Obiecta Literaria iisdem tradita. 

I. Doctrina Religionis. De officiis  Justitiae Christianae et quatuor 
novissimis. 

II. In institutionibus poeticis Theoria Artis poeticae per omnium 
operum poeticorum genera et Species tradita est. 

III. Ex Auctoribus Classicis: 
a) P. Virgilius Maro Aengidos Libro VI. narrat Aeneam Consuleiuli 

parentis gratia duce Sybilla iter ad Inferorum  regna succcptum felici 
successu confecisse. 

b) Q. Horatius Flaccus Libri Carm. III. oda 24. in vitia sui saecuü, 
habendique cupiditatem invehitur, et remedia pracscribit; oda vero 
ejusdem Libri 29. Opum Contemptum laudat, 

c) C. Sallustius Crispus refert  elegantem Adherbalis per Jugurtham 
regno, fortunisque  exuti Orationcm Romae in Senatu habitam. 

d) T. Livius P. pluribus Oraciunculis terrae Latinitatis exempla 
proponit. 
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IV. Mythologia De diis maris ot aquarum, prout etiam infernalibus 
et Semidiis historicam praebot Cognitionem. 

V. Aritbmetica varias in vita quotidiana occurcntcs Calculandi 
metbodos docet. 

VI. In Geographia Status physicus ac politicus Africac,  utriusque 
Amcricae ct Polyncziac propositus est. 

VII. História, pracmissa brevi Ecclesiac Judaicac notitia, recensitisque 
succincte adiunctis adventum Cliristi praecendentibus, cventus Universac 
Ecclacsiae a Cliristo Domino fundatac  memorabiliores, ad nostra usque 
tempóra, Ordinc refert  Chronologico: fata  vero Ecclcsiac Hungáriáé 
ct Transilvaniae fusius  enarrat. 

Scientiarum Huiiianiorum Anno I. Auditores. 
Nro 21. 

Obiecta proposita. 
I. Doctrina Religionis tractat de spe ct charitate Christiana, vitiisque 

iisdem — oppositis, 
II. Institutiones ad Eloquentiam pars prima rhetoricac dc Invcntione, 

item Secunda de Dispositionc ingenere, in specic vero de progymnas-
matis rhetoricis. 

III. Sclecta tersae latinitatis exempla fuere: 
a) Eloquentissima M. T. Ciceronis üratio pro M. Marccllo, 
b) P. Virgilii Maronis Aeneidos Libcr I. 
IV. Antiquitates Romanae agunt de Judiciis ct Supliciis; dc Reli-

gione et Ministris Sacrorum, de temporc, militia, ludis ct vita privata 
llomanorum; 

V. Aritbmetica docct calculum censum Simplicem cs Compositum, 
item regulám catenariam. 

VI. Geogratia perlustrat primam orbis partém Európám (demtis 
regnis et statibus in inferioribus  classibus iam notis) Univcrsam. 

VII. História fata  et vicissitudincs, statumque modernum ditionum 
Augustae Domui Austriacae Subicctarum proponit. 

Supreniae Grammatices Classis Auditores. 
Nro. 19. 

Studia ipsis proposita. 
Ex Doctrina Religionis. 

Continuatur tractatus de altero Justitiae Christianac Ofíicio,  — ct 
quatuor Novissimis. 

Ex Institutionibus Lingvae Latinae. 
Ex Sintaxi ornata Scct. I-ac rcsidua tria Cap. de Elcgantia ct Copia 

Lingvae Latinae, item dc Figuris. Tum scqucntcs Sectioncs; de formandis 
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Periodis, scribondis, Epistolis, Narrationibus, Dialogis et dimensiona 
Sillabaram absolvuntur. 

Ex Auctoribus classicis. 
Instituuntur expositiones Epistolarum Maiorum a) M. T. Cic. Lib. 

n . Epist. IV. et Lib. X. Epist X. — b) C. Plinii Caecilii Lib. I. Epist 
IX. et Lib. VII. Epist IX. — c) Annaei Senecae Epist. VII. et LXI. 
ad Luciliura. — d) Elegiarum P. Ovidii Nasonis Lib. Trist. Eleg. VII, 
et XII. item Lib. I. de Ponto Eleg. VII. — Denique M. Acc. Plauti 
Dramatis de Captivis. 

Ex Aritbraetica. 
\ 

Regulám Auream Simplicem et Compositam in praxim deelucere sciunt. 
Ex Geographia, 

De Regnis Illyrico et Lombardico — Veneto, item de Magnó 
Ducatu Hetruriae, Dueatibus Parmae, Placentiae, Gvastallae ac Modenae 
scitu necessariorura notionem habent. 

Ex História. 
Principum Tansilvaniae, post Gábrielem Bethlen, Patriorum et 

Austriacorum ros gestae ad nostra usque tempóra historice deducuntur-

Jlediae Grammatices Classis Auditores: 
Nro 31. 

Ordo Studiorum iisdem praelectorum 
I. Obiectum Doctrinae Religionis est: de Sacramento Eucharistiae, 

Poenitentiae, Extremae Unctionis, Ordinis et Matrimonii. 
II. Institutiones Idiomatis Latini factae  sunt e parte altéra preseripta 

Sintaxeos Communis cum repetitione prioris. 
III. Auctores Classici: Cornelius Nepos venuste deseribit' gesta 

heroum, Miltiadis, Themistoclis et Cimonis. — Lucius Annaeus Elorus 
vero: Originem Urbis Romae — Incrementum populi Romani sub septem 
regibus cum rebus eorum gcstis usque expulsionem Tarquinii Superbi in 
nexu historico refert. 

IV. Arithmeticae Exercitationes instituatae sunt: de natura, proprieta-
tibus et transformationibus  Fractionum — item de additione, subtractione, 
multiplicatione et divisione earundem. 

V. Mappa Geographica exhibet situm Regnorum Croatiae, Slavo-
niae, Dalmatiae, Galiciae, Lodomeriae et Bucovinae. 

VI. História: Fata Hungáriáé sub Kegibus in periodo mixta Andreáé 
Tertio succedentibus usque Ioannem Zápolya inclusive docet. 
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Infimae Grammaticae Auditores. 
Nro 26. 

Obiecta ipsis proposita. 
Doctrina Religionis 

Spcm Christianam docet, et Orationem Dominicam fusius  cxponit 
lingva hungarica. 

Institutiones Grammaticae 
i 

Exhibent: Methodum Constructiones versandi, Omissioncs faciendi 
Regulás de praeteritis et Supinis Verborum, necnon: cx Primitivis derivatas 
atque Compositas voces efformandi. 

Auctores Classici. 
A. Phaedrus pulcherrimas probitatis honestatisque regulás proponit. 

a) Lib, I. Fab. 1. b) Lib. 1. Fab. 2. c) Lib. 1. Gab. 3. d) Lib. 1. Fab. 
24. Lib. II. Fab. B) Sulpitius Severus, brevi Compendio ex História 
Sacra quaedam fragmenta  eleganter refert.  Denique C) Erasmus Rottero-
damus egregiutn instituit Colloquium inter Iiabinum et Syrum. 

Aritbmetica. 
Quatuor simplices Operationum species, uti: Additionem. Subtrac-

tionem, Multiplicationem et Divisionem in numeris integris Concrctis 
reducibilibus theoretice et practice demonstrat. 

Geographia. 
Data in genere praevia notionc Magni Pricipatus Transsilvaniac, 

deseriptionem hujus secundum ejus physicum et politicum pertractat. 
História N. T. 

Succincte agit: dc Nativitate Domini, doctrina, miraculis, passione, 
rcsurrcctionc, ct gloriosa ejusdem in Coelos ascensionc, item de adventu 
Spiritus S. et propagatione Evagnelii per Apostolas. 

O. A. M. D. G. 

5. Az „ Organisations  Entwurj"  tanterve. 
Az 1859/60-dik tanévről (a 7-dik osztály felállítása  alkalmával.) 

Első osztályban. 
H i t t a n . Első félévben.  A kcr. kath. hit- és erkölcstan, 2-ik fél-

évben: isteni malaszt. Szentségek. Imádság. 
L a t i n n y e l v . Első félév.  Betti és szótagtan. Előisme a rendes 

igékről. Fő- és melléknevek. Névmások. Részesülők ragozása. Ige hatá-
rozók : 2-ik félév.  Számnevek. Elöljárók. Nevek nevei. Olvasás, fordítás, 
elemzés, írásbeli dolgozatok. 8. óra. 

A n y a n y e l v m a g y a r . 1. félév.  1 óra betütan, helyes irás, 
szónyomozás, fő-  ós melléknév ragozás. 1 óra olvasás, elemzés, szava-
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lás. 14 napra egy feladvány.  2-ik félév  1. óra Száranevek, névmások. 2 
óra olvasás stb. mint 1 félévben,  hetenként 3 óra. 

N é m e t nye lv . 1. félév  helyes olvasás és irás. Névmutatók Fő-
nevek ós melléknév ragozása ós az utóbbiak fokozása.  2-ik félév.  Szám-
nevek. névmások ós a segédigék minden időn keresztül. 14 napra egy 
feladvány.  Olvasás, fordítás,  irás. Hetenként 2 óra. 

F ö l d r a j z . Első félév.  Általános földrajz  a'apvonalai. Szárazföld, 
tengerek, szigetek. 2-ik félév.  A földfolület  tormészoti tulajdonságai — 
folyók,  hegyek, sikok, a föld  terület általán, különösen Európa, Ázsia, 
Afrika,  Amerika ós Ausztrália: Természettani ós politikai földrajz  elemei. 
Hetenként 3 óra. 

M e n n y i s é g t a n . Hetenkint 3 óra. Első félév.  Számtan, a négy 
első munkálat egész és tört számokkal. 2-ik félév.  Mértani alapismeretek, 
pont, vonalak, szögek, ogyközények, ezek alkalmazása és általános 
sajátságaik. 1. óra. Számtan, tizedes törtek. 

T e r m é s z e t r a j z . Hetenkint 2 óra. Első félév.  Emlős állatok. 
2-ik félév.  Rovarok és férgek. 

Második osztályban. 
H i t t a n hetenkint 2 óra. Első félév:  az anyaszentegyház szoká-

sai és szertartásai. 2-ik félév:  szokások és szertartások a szentségek 
kiszolgáltatásában, ünnepek, böjtök és más jeles napok. 

L a t i n n y e l v hetenkint 8 óra. Első félév:  az első rész ismét-
lése. Az igékről általánosan, különös a rendes cselekvő, szenvedő és 
segéd „sum" igeragozásáról. 2-ik félév:  letevő és rendetlen igék rago-
zása. Mindkét félévben  feladvány  14 napra. Olvasás, fordítás,  olemezés 
és Írásbeli gyakorlatok. 

A n y a n y e l v m a g y a r hetenkint 3 óra. Első félév:  1 óra igera-
gozás. 2-ik félév:  határozók, indulat és kütszók, szóképzés és össztétel. 
Mindkét félévben  2 óra alatt olvasás, elemzés, szavalás és Írásbeli fel-
advány, mint az 1-ső osztályban. 

N é m e t n y e l v ^ hetenkint 2 óra. Első félév:  előbbiek ismétlése, 
rendes cselekvő igék. 2-dik félév:  szenvedő, személytelen és rendhagyó 
igék. Olvasás, elemzés, forditás,  feladvány. 

F ö 1 d r a j z és t ö r t é n e l e m hetenkint 3 óra. Első félév  : Magyar-
hon földrajza.  2-ik félévben:  folytatása  és befejezése  az előbbinek azon-
felül  Erdély földrajza. 

M e n n y i s é g t a n hetenként 3 óra. Első félév:  előbbiek ismét-
lése után 2 óra: viszonyok, arányok, egyszerű hármas szabály, 1 óra: 
mértan, a három és több szögek tulajdonsága, területek kiszámításai. 

Második félév:  Pénz, mérték, sulytan 1 óra alatt, 2 óra alatt mér-
tan : átlók, épszögü alakok egymásliozi viszonya, átváltozásai. 

T e r m é s z e t r a j z hetenként 2 óra. Első fél  év: madarak, hül-
lők és balak, 2-ik fél  év: Növénytan. 
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Harmadik osztályban. 
Hi t t an hetenkint 2 óra. Első félév:  az ószövetség története a 

királyokig. — 2-ik fél  év: folytatása  a megváltó születétéig. 
L a t i n n y e l v betenkint 6 óra. Első félév:  2 óra szóegyeztetés 

és szóvonzat. — 4 óra olvasmány: Históriáé antiquae. Hoffman,  Bécs 
1854. Második félév  folytatás  a szóvonzatról 2 óra alatt és folytatása 
az olvasvasmánynak 4 óra alatt. Első félévben  minden hétre, — 2 ikban 
14 napra egy feladvány.  Olvasmány. Elemzés. 

Görög n y e l v betenkint 4 óra. Első félév:  Betiltan, az ige némi 
ismertetése, a rendes- fő-  és melléknevek ragozása és az utóbbiak-
nak fokozása.  Névelők. 2-ik félév:  rendhagyó- fő-  és melléknevek ra-
gozása és fokozása.  Igehatározók, számnevek. Mind a két félévben  gya-
korlatok fordítása  ékezetek alkalmazásával. 2-ik félévben  14 napra egy 
feladvány. 

A n y a n y e l v m a g y a r hetenkint 3 óra. Első félév:  1 óra mon-
dattan egyszerű, második félév  : 1 óra körmondatok szerkesztése; mind-
két félévben  2 óra olvasmány Trautwein III. R. Pest, 1855. Elemzés, 
szavalás, 14 napra egy feladvány. 

Német n y e l v hetenkint 2 óra. Első félév:  előbbiek ismétlése, 
bizonyos eseteket vonzó és összetett igék, igehatározók. 2-ik félév  : név-
elők, kötszók, felkiáltások.  Olvasmány, fordítás,  elemzés, feladványok. 

T ö r t é n e l e m és f  ö 1 d r a j z hetenkint 3 óra. Első félév:  Ma-
gyarország tört. a vegyes házból való királyokig. 2-ik félév  : a mohácsi vé-
szig. Földrajz. 

M e n y n y i s é g t a n hetenkint 3 óra. Első félév:  2 óra a bc-
tüszámtan négy mivelete egész és tört számokkal, — 1 óra mér-
tan, körtan. 2-ik félév:  1 óra hatványozás, gyökfejtés,  cscrc és egybe-
vetés, vegyités; — és a mértanból 2 óra, a kör részei, a körbe, vagy 
körüle irandó idomok, a körzet és körterület kiszámítása. 

T e r m é s z e t t a n hetenkint 2 óra. Első félév:  ásványtan. 2-ik 
félév:  természettan, a testek közös tulajdonai, halmazállapota, elemei, 
vegy- és hévtan. 

Negyedik osztályban. 

H i t t a n hetenkint 2 óra. Első félév:  az újszövetségi történet és 
pedig Jézus Krisztus születése, gyermekkora és nyilvános élete. 2-ik fél-
év : folytatva  végig, az apostolok cselekedetei. 

L a t i n n y e l v hetenkint G óra. Első félév:  4 óra szóegyeztetés 
és szóvonzat. 2-ik félév:  hang és versmértan 2 óra alatt. Első félévben 
2, 2-ik félévben  4 óra alatt Julius Caesar dc bello Gall. 1, 2, 3, 4-
könyve olvastatott. Továbbá P. Qvid. N. válogatott versei Grysartól. 
ülvasás, elemzés, fordítás,  minden héten egy feladvány. 
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G ö r ö g n y e l v hetenkint 3 óra. Első fólóv:  bővebb ismertetése 
és ragozása az to végzetü igéknek. 2-ik fólóv:  rendhagyó igék u és 
[i végzettel s a szókütés gyakorlati ismertetése, elemzése az Ur imád-
ságának, Angyali üdvözletnek és Apostoli hitvallásnak. Mindkét félév-
ben 14 napra egy feladvány. 

A n y a n y e l v magya r hetenkint 4 óra. Első félév:  1 óra irály-
isme. 2-ik félév:  hang- és versmértan. Mindkét félévben  3 óra olvas 
mány s. t. mint a 3-ik osztály. 14 napra egy feladvány. 

Német nyelv hetenkint 2 óra. Első félév:  nyelvsajátságok. 2-ik 
félév:  rövid szómértan 1 óra alatt. Mindkét félévben  2 óra alatt Mogart 
I. R. olvas, elemzés szavalás 14 napra egy feladvány. 

T ö r t é n e l e m és f ö l d r a j z  hetenkint 3 óra. Első félév:  Ma-
gyarország története, I. Ferdinándtól végig. 2-ik félév:  Erdély történelme. 

M e n n y i s é g t a n hetenkint 3 óra. Első félév:  számtan 2 óra; 
összetett arányok, láncz-szabály, társaság-szabály, összetett kamatszámo-
lás. 1 óra mértan: a lapok és mértani testek általában, a hasáb, gula, 
henger, kup, teke felülete  és térfogatának  számítása. 2-ik félév:  1 óra 
számtan, egyenletek egy ismeretlennel, 2 óra mértan : folület  és tömeg mérés. 

T e r m é s z e t t a n hetenkint 3 óra. Első félév:  a testek egyen-
súlya és mozgása. Hangtan. 2-ik félév:  világ, delej, villánytan. A Csil-
lagászattan elemei és természettani földrajz. 

Ötödik osztály. 

H i t t a n hetenkint 2 óra. Első félév:  a kereszténység előtti ki-
nyilatkoztatás. 2-ik félév  a ker. kinyilatkoztatás és Jézus Krisztus 
egyháza. 

L a t i n n y e l v hetenkint 6 óra. Első félév:  2 óra olvasmány 
Xenophon I. könyv, 2-ik félév:  llomeri Iliás I. könyv. Mindkét félév-
ben 1 óra nyelvészeti gyakorlat, 4 hétre egy feladvány. 

A n y a n y e l v m a g y a r hetenkint 4 óra. Első félév:  az irály 
általában. 2-ik félév:  szónoki beszéd. Szavalás, szerkeszt. 14 nap 1 fel-
advány. 

N é m e t n y e l v hetenkint 2 óra. Első félévben,  mint másodikban: 
Mogart I. részből fordítás,  elemzés, szavalás, föladvány,  mint a 4-ik 
oszt. Alkalomszerű ismétlése a szabályoknak. 

T ö r t é n e l e m és f ü l d r a j z  hetenkint 3 óra. Első félév:  az ó-
kor történelme, Ázsia és Afrika.  2-ik félév:  Európa, Göröghon megho-
doltatásáig Pütz szerint. 

M e n n y i s é g t a n hetenkint 4 óra. Első félévben  ugy mint máso-
dikban 2 óra mennyiségtan; számrendszer, a négy mivelet szám- és al-
gebrai kifejezéssel,  tagadó-képzclt mennyiségek, mennyiségek tulajdonai 
és tényezőkrei felosztása.  Küzünséges és tizedes törtek. Láncz- és küze-
zelitő törtek. 2 óra mértan; hossz- és lapmértan. 
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T e r m é s z e t t a n hetenkint 2 óra. Első fólóv:  ásványtan ós 
földisme,  2-ik félév:  növénytan viszonyban az ős lénytannal és a növé-
nyek elszéledésóvol, Hanák szerint. 

Hatodik osztályban. 
H i t t a n hetenkint 2 óra. Első félév:  Az Istenről, az emberiség 

bukásáról ós a világ titkáról, 2-ik félév:  a hót szentségről és a négy 
utolsó dologról. 

L a t i n n y e l v hetenkint 6 óra. Mindkét félévben  Sallust. Bell. 
Jugurt. Virg. Aeneid. L. I. Cic. első beszéde Catilina ellen Eceloga. 
Szerkesztés és fordítás.  14 napra egy feladvány. 

G ö r ö g nye lv hetenkint 4 óra. Első félév:  4 óra Homer II. 
II. könyve. 2-ik félév  Heródes VII. könyve, mindkét félévbem  1 óra 
nyelvgyakorlat, 4 hétre egy feladvány. 

A n y a n y e l v m a g y a r hetenkint 4 óra. Első félév:  költői irály 
és irásmüvok, 2-ik félév:  Írásművek folytatása  Szvorényi szerint. Ismét a 
m. irodalom történetének folytatása  Lonkaitól a II. k. olvasmány, szavalás, 
föladvány  mint az 5-ik oszt. 

N é m e t n y e l v hetonkint 3 óra. Mindkét félévben  Mogart II. k. 
olvasása, az olvasottak saját szavakkali kifejezése,  elemezés, forditás, 
jelesebb helyek betanulása szavalása mint az 5-ik oszt. 

T ö r t é n e l e m d̂ s fö ld ra j z  hetenként 3 óra. Első félév:  a 
.Rómaiak története. 2-ik félév:  középkor a keresztes hadjáratokig Piitz 
szerént. 

M e n n y i s é g t a n hetenként 3 óra. Első félévben  2 óra mennyi-
ségtan, hatványozás, gyökvétel. Mértan 1 óra; Trigonometria. 2-ik félév 
1 óra mennyiségtan, első rendű egyenletek egy és több ismeretlennel. 2. 
óra tömörtan. 

T e r m é s z e t r a j z hetenkint 2 óra. Mindkét félévben  állattan és 
őslénytan az állatok elszéledésével. 

Hetedik osztályban. 
H i t t a n hetenkint 2 óra. 1-ső félév  ker. kath. erkölcstan általá-

nosin. 2-ik félév  különösen Martin Konrád szerint. 
L a t i n n y e l v hetenkint 5 óra. 1-ső félév  Cicero pro lege manl 

1'. Virg. Aen. 1. 2. Georg. laudes vitae rusticae. 2-ik félév  Cic. pro. M. 
Marcello. Virg. Aen. 1. Emlézés és forditás.  14 napra egy feladvány. 

Görög nyelv , hetenkint 2 óra. Első félévben  ]Herodes VlII-ik 
könyve olvastatott. 2. félév.  Horn. Iliad. 4. mint az 5-ik oszt. 14 napra 
egy feladvány. 

A n y a n y e l v m a g y a r hetenkint 3 óra. Első félév  a magyar 
irodalom történetének folytatása,  nyelvészeti magyaráaatok, ugy a 2-ik 
félévben  I. R. Lonkay; olvasás, szavalás, szerkesztés, mint az ötödik 
osztályban. 
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N é m e t n y e l v hetenként 1 óra. Mindkét félévben  Mogart II. 
könyv olvasás s. t. mint a 6-ik oszt. 

T ö r t é n e l e m ós f ö l d r a j z  hetenkint 3. óra. Első félévben 
középkor történelme. 2 ik félév  Ujabb kor a 17-ik század végéig. Piitz. 

M e n n y i s é g t a n hetenként 3 óra. Első félév  elsőrendű határo-
zatlan és felsőbb  rendű egyenletek egy ismeretlennel. 2-ik félév.  Halad-
ványok, kapcsolástan és Newton két tagzata. Mindkét félévben  2 óra, a 
mértanból a betüszámtan alkalmazása a mértanra, az elemző mértan 
alapvonalai a sikban. Gyakorlati feladványok. 

B ö l c s é s z e t hetenkint 4 óra. Első félév:  gondolkodástan, lény tan. 
2-ik félévben:  lélektan Purgstaller után. 

T e r m é s z e t t a n hetenkint 3 óra Első félév:  a testek általános 
sajátságai. Vegytan. 2-ik félév:  a testek egyensúlya és mozgása, a hang. 

Rendkívüli tantárgyak. 
Az é n e k e t gyakorolta 1. félévben  113 itju, a 2. félévben  szin-

tén annyi hetenkint 4 óra alatt, — azon kivül minden vasár- és ünnep-
napon az egész ifju3ág  az egyházi énekben gyakoroltatott 

A r a j z i s k o l á t látogatta első félévben  157, 2-ik félévben 
151 ifjú  hetenkint 4 óra alatt, az ide mellékelt próba-rajzokból látható 
sikerrel. 

A szép í r á s b a n gyakoroltatott a négy alsó osztályú ifjúság 
hetenkint 4 óra alatt. Az eredményt mutatják az ide zárt próbairatok. 

A f rancz ia  n y e l v e t tanulmányozta a 3 felső  osztály ifjúsága 
hetenkint 2 óra alatt igen szép sikerrel (Megemlítendő, hogy Madár 
Imre tanár minden jutalom nélkül vállalta el ezen rendkívüli tantárgy 
előadását.) 

6. A migyar minisztérium  által  kiadott  tanterv. 

Az 1873/4-dik tanévről az értesítő nyomán, a 8-dik osztály felállí-
tása alkalmából. 

I. osztály. 
H i t t a n heti 2 óra. Hittani oktatás. 
M a g y a r n y e l v heti 3 óra. A nyelv alaktana és a mondattan 

főbb  pontjai. 
L a t i n nye lv heti 6 óra. Szótan; két hétben egy isk. dolgozat. 
F ö l d r a j z heti 3 óra. Földrajzi előismeretek. A magyar királyság 

földirata. 
M e n n y i s é g t a n heti 5 óra. a) Számtan. Tizedes rendszer. Alap-

miveletck, elvont és nevezett számokkal. Közönséges és tizedes törtek, b) 
Nézlettan. Térmennyiségek a négyszögig. 

T e r m é s z e t t u d o m á n y o k heti 2 óra Állattan egészen 
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R a j z o l á s , heti 4 óra. Mértani rajz szabad kózzel. Egyenes és 
görbe vonalak; épületek ós egyób idomok. 

S z é p i r á s heti 2 óra. Magyar, latin és német szépirási gyakorla-
tok, Lövcnyi rendszere után. 

II. Osztály. 
H i t t a n heti 2 óra. A kath. egyház szokásai és szertartásai. 
M a g y a r n y e l v heti 3 óra. Igetan ós szókópzós. 
L a t i n n y e l v heti 6 óra. Az egész igetan : kót hétben egy isk. 

dolgozat. 
F ö l d r a j z heti 3 óra. Általános földrajz,  mind az öt világrósz. 
M e n n y i s é g t a n heti 5 óra. a) Számtan. Viszonyok, arányok, 

egyszerű hármas szabály és kamatszámítás, b) Nézlettan, Négy és szögek 
területszámitás és a háromszögek hasonlósága. 

T e r m é s z e t t u d o m á n y o k , heti 2 óra. Ásványtan. Növénytan. 
R a j z o l á s heti 4 óra. Ékítmények és virágok vázai és egészen 

árnyékolva. Mértani rajz folytatása. 
S z é p í r á s , heti 2. óra. Magyar, latin és német szépirási gyakor-

latok, Lövényi rendszere után. 
III. Osztály. 

H i t t a n bet. 2 óra. Az ó-szövetség története. 
M a g y a r nye lv heti 3 óra. Mondattan: minden két hétben egy 

dolgozat. 
L a t i n n y e l v heti 5 óra. Mondattanból az esetvonzat; két hét-

ben egy iskolai dolgozat. Cornelius Neposból emlézve, elemezve és 
fordítva. 

N é m e t n y e l v heti 3 óra. Fő- és melléknevek, névmások, szám-
nevek, segéd- és rendes igék; forditás,  elemzés. 

F ö l d r a j z heti 2 óra. Erdély földrajza. 
T ö r t é n e l e m heti 3 óra. A magyarok története az Árpád-ház 

alatt és vegyesből a Hunyadiak koráig emletani gyakorlatokkal, segéd-
könyv Imets Mnemonika. 

M e n n y i s é g t a n heti 3 óra. a) Számtan. Összetett viszonyok és 
•arányok, társaság-, vegyités- és lánezszabály. b) Nézlettan. Görbe vonalak 
és idomok. 

T e r m é s z e t t u d o m á n y o k heti 3 óra. Természettanból a testek 
átalános tulajdonai, nyugtán és moztan. 

Rajzo lás heti 4 óra, Állatok vázai rajzolása, kisebb nagyobb 
mérvben árnyékolva. 

IV. osztály. 
Hittan, heti 2 óra. Az uj szövetség története. 
M a g y a r n y e l v heli 3 óra. Irályisme és polgári ügyíratok ; 

két hétben egy dolgozat. 
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[ L a t i n n y e l v heti 5 óra. A mondattan bevégzése. Julius 
Caesarból köt könyv fordítva  és elemezve. Versmértan. Ovidiusból két 
Elégia emlézve, versmértanilag elemezve és forditva.  Két hétben egy 
dolgozat. 

N é m e t nye lv , heti 2 óra. Rendetlen igék, szóképzés, szó vonzat. 
Forditiis. Elemezés, kissebb darabok szavalása. írásbeli dolgozatok. 

T ö r t é n e l e m , heti 3 óra. I. Ulászlótól végig. 
M e n n y i s é g t a n , heti 3 óra. a) Számtan. Betüszámtan és hat-

vány mennyiségek, b) Nézlettan. Tömörmórtan. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k heti 4 óra. A hőtantól végig. Vegy-

tan egészen. 
R a j z o l á s heti 4 óra. Nagyobb minták, egész emberi alakok, 

ékítmények. 

V. osztály. 

H i t t a n heti 2 óra. A kereszténység előtti és keresztény kinyi-
latkoztatás. Jézus Krisztus igaz egyháza. 

M a g y a r nye lv , heti 3 óra. Bevezetés a szónoklat és költészet-
tanba ; kisebb Írásművek. írásbeli prózai dolgozatok és kisebb poétái 
kisérletek. 

L a t i n n y e l v heti 6 óra. Sallustius Bellum Catil. et Jugurth. 
Ovid Metamorphosisából I. Quatuor Mundi aetates, Phaeton et Heliadcs 
emlézve és forditva;  hetenként egy dolgozat. 

G ö r ö g nyelv , heti 3 óra. Szótan : két hétben egy dolgozat. 
Német n y e l v heti 2 óra. Az alaktan ismétlése; elemzés, sza-

valás, Írásbeli dolgozatok. 
F ö l d r a j z , heti 2 óra. A mennyiségtani földrajz  alapvonalai. 
T ö r t é n e l e m heti 3 óra. O-kor egészen. 
M e n n y i s é g t a n heti 4 óra. a) Betüszámtan a hatványozásig, 

b) Mértan a kerülékig. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k heti 2 óra. Ásvány- és növénytan. 

VI. osztály. 
H i t t a n heti 2 óra. Istenről. Az ember megigazulásáról ós meg-

szentliléséről. 
M a g y a r n y e l v heti 3 óra. Nagyobb költői és szónoklati mű-

fajok.  Dolgozatokul beszédek s kidolgozottabb versek szerkesztése. 
L a t i n nye lv heti 6 óra. Liviusból szemelvények. Cicoron Ca-

til. oratio II. forditva:  Virgil Aeneis I.—II. könyv, emlézve, szeptanilag 
elemezve és forditva;  két hétben egy dolgozat. 

Görög nye lv heti 2 óra. Az egész igetan; két hétben egy dol-
gozat. 
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tté mct nye lv heti 2 óra. Forditás, elemzés, szavalás. 
F ö l d r a j z heti 2 óra. A mennyiségtani és természettani földrajz 

alapvonalai. 
T ö r t é n e l e m heti 3 óra. Középkor egészen. 
M e n n y i s é g t a n , heti 4 óra. a) Hatvány- és gyökmennyiségek. 

Viszonylékok. E'sőfoku  egyenletek egy és több ismeretlennel, b) Görbe 
vonalak és tömörmértan. 

T e r m é s z e t t u d o m á n y o k heti 2 óra, Állattan. 

VII. osztály. 
H i t t a n heti 2 óra. Az átalános és különös erkölcstan. 
Magyar nye lv heti 3 óra. Magyar irod. történet, ó-, közép-, uj-

és legújabb kor Kazinczyig. Történelmi, életrajzi és szépirodalmi felada-
tok Írásbeli dolgozatokul. 

Lat in n y e l v heti 5 óra. Cicero Cato major, et oratio pro lege 
Manilia ford.  Virgil Aeneis 3. 4. könyv, emlézve, széptanilag elemezve 
és forditva;  két hétben egy dolgozat. 

G ö r ö g n y e l v heti 2 óra. Nyelvtani ismétlés. Xenophon Ana-
basis. I. 1. 2. 3. fejezetek  fordítása  és elemzése. 

N é m e t n y e l v heti 2 óra. Mozart Lesebuch Ill-ból jelesebb da-
rabok fordítása,  elemzés, szavalás. 

T ö r t é n e l e m heti 3 óra. Uj-kor a franczia  forradalomig. 
M e n n y i s é g t a n heti 3 óra. a) a Fensőbbrangu egyenletek. 

Szám- és mértani haladványok. Csoportulatok tana b) Sik háromszög-
tan és alkalmazása. 

T e r m é s z e t t u d o m á n y o k heti 3 óra. A testek átalános tulaj-
donai, Vegytan, hőtan, nyugtán és moztan. 

B ö l c s é s z e t heti 3 óra. Lélek- és Gondolkodástan. 

VIII. osztály. 
H i t t a n heti 2 óra. A kath. egyház története. 
M a g y a r n y e l v heti 3 óra. Magyar irodalomtörténet; Leg-

újabb kor. 
L a t i n nye lv heti 5 óra. Tacitus Agricola, Germania. Iloratiusból 

20 óda. 
G ö r ö g nye lv heti 2 óra. Nyelvtani ismétlés Homer Iliasa 2 

első könyvéből. 
N é m e t n y e l v heti 2 óra. Német irodalmi történet. 
Tör t éne lem heti 3 óra. Magyarok története. 
M e n n y i s é g t a n heti 2 óra. Az egész tárgy ismétlése. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k heti 3 óra. A cseppfolyós  testektől 

végig. 
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B ö l c s é s z e t heti 4 óra. Eszmetan cs Történelem. 

É n e k és zene. 
Az egész gymnasiumban együttesen. Hetenkint 4 óra. Zsaszkovszky-

féle  munkák nyomán. 
Tes t g y a k o r l a t . 

Az egész gymnasiumi ifjúság  két szakaszban, hetenkint két-két 
órában gyakoroltatott a csak nyári hónapokban használható szabad 
torna helyiségben. 

Az 1879-diki legújabb tanterv és utasitások — különösen az előbbi 
— már a jelenleg érvényben levő tantervet évenkint közlő gymnasiumi 
értesítők nyomán is eléggé ismeretes levén, ezeknek közlését térkimélés 
tekintetéből mellőzzük. 



IX. 

Tankönyvek. 
A gymnasiumra vonatkozó nehézmenyek között az 1750-ben tartott 

(lefinitorium  a többi között felemlíti,  hogy „a szükségelt könyvek nélkül 
tanitani nem lehet, s pedig ezeknek annyira szűkében vannak iskoláink, 
hogy még a legszükségesebbek is hiányzanak, daczára hogy itt van a 
könyvnyomda, azért alázattal kérjük a provinczialis urat: engedje meg, 
illetőleg rendelje el, hogy legalább a nálunk szükséges könyvek kinyomat-
tassanak és pedig a média schola számára: Ortographia, Variationes 
Syntacticae, Significata  Gramniatices; a parva schola számára pedig: 
Supplemcntum Rudimentorum, a Mária társulata számára pedig a Társulat 
törvényei. Ezeknek költségeit a Mária társasága szívesen hordozza." Az 
engedmény meg is adatott és már 1751-ben a csiksomlyói zárdában 
kinyomatott: Opusculun Ortograficum  de ratione rccte emendateque 
seribendi et pronunciandi." 10-od rét 52 lap. Ezen munka már régebb 
használtatott a Jezsuiták gymnaziumainak grammaticai osztályaiban. 

Az 1751-ben tüzetesebben meghatározott tanmenet a tananyagon 
kivül néhány tankönyvet is felemlít.  A classicusokon kivül a rhetorok 
használták Cypriant, a poéták Narratio Fabulosat, História Poeticát, 
mindkét osztály pedig Quaestioncs ex Chathesi-t. A grammaticai osztályok-
ban használtatott Alvarius Emmanucl nyelvtana az osztályok tananyagai, 
nak megfelelő  kötetekre osztva, továbbá vallástani könyvül Canisius 
kátéja: Morcs. 

Péterffi  Kornél provinciális, mint az iskolák igazgatója, 1770-ben 
előirja az Opusculum Históriáé Biblicae 1-ső és 2-dik kötetét a parva 
schola, a 3-dik és 4-dik kötetet a syntaxis, az 5-dik és 6-ik kötetet a 
rhetor osztályok számára. 

A rhetorica, poesis és syntaxis osztályai számára az összes classicus 
müveket már 1781-ben beszerezte a Mária Társulat saját költségén 
és évenkint kiosztotta illő használati dijért az ifjúságnak,  ha valaki el-
szaggatta a könyvet, az vissza nem vétetett, hanem az árát meg kellett 
térítenie. 

14 



— 210 — 

Mária Teréziának 1778. április 18 iki rendeletét, mely szerint a 
tanításban a bécsi egyetemnél már kipróbált rendszer lesz elfogadandó  s 
melylyel egyidejideg a használandó tankönyveket is megküldi, a főkor-
mányszék azon meghagyással közli, hogy a tanrendszer már jövő tan-
évben behozassák ; a gymnasiumoknál használandó tankönyvekre nézve 
pedig a kolozsvári nyomdának moghagyja, hogy azokat elkészítse; a 
tanárok mindenike egy példányt szerezzen magának, s a mennyiben a 
most használt tankönyvek a Bécsben használtaktól különböznek, a 
könnyebben felfogható  és hasznosabb pontokat a tankönyvek kiegészítése 
végett az ifjúságnak  tollba mondják. A tananyag felsorolásánál  fel  vannak 
tüntetve a használandó tankönyvek is. Mária Terézia 1774. aug. 30-dikán 
kiadott rendeletének 12-dik pontja szerint a ferenezrendiek  gymnasiumaikban 
tartoznak a többi gymnasiumok tankönyvei szerint tanitani. A rendelet 
13-ik pontja szerint pedig: mindazon tankönyvek közül, melyk haszná-
latát előbb már elrendelte, vagy melyeket a többi örökös tartományok mintá-
jára használat végett későbben küldeni fog,  a theologiai, jogi és bölcsészeti 
könyvek a kolozsvári Kolmán József  nyomdájában nyomassanak, az erdélyi 
humanior iskolák tankönyveinek előállitására pedig azon föltétellel,  mely 
a rendelet 2-ik pontja szerint a triviális iskolákra vonatkozólag előira-
tott, a három nyomda szolgál; ezen engedély 10 évre szól, azon felté-
tellel, hogy e könyvek a kir. főkormányszék  által évenkint meghatáro-
zott mérsékelt árban szolgáltatandók ki a tanuló ifjúságnak. 

A hivatolt 2 pont szerint a könyvök, papir és más tanszerek eladása 
Erdélyben a vármegyéknél, ugy a székely, mint a szász székek mindeniké-
nél egy-egy, összesen három egyénre bizandó, s az árusok az ily mó-
don nyerendő haszon fejében  köteleztetnek, hogy azon lelkésznek, hol normá-
lis iskola van, a szegény tanulók számára, az előre meghatározott meny-
nyiségben, ingyen szolgáltassák a könyveket, papirt, az irás és számolás-
hoz szükséges szereket. 

II. József  1790. máj. 20-án kiadott rendeletében arra utasítja Bándi 
Ferenez csiksomlyói gymn. igazgatót, hogy a tanmenet tekintetében 
szorosan tartsa magát a „Norma Regiához." A mi pedig a tankönyvek 
beszerzését illeti, tegyen jelentést azonnal a guberniumhoz arról, hogy 
a Norma Regiában foglalt  könyvlajstrom szerint, milyen számban van-
nak meg a tankönyvek s tüntesse fel,  minő könyvekre s milyen szám-
ban van az intézetnek szüksége, hogy arra nézve a gubernium intéz-
kedhessék. Ugy látszik, hogy egyáltalában az iskolákban ezen Norma 
Regiának nem a legjobban feleltek  meg, (minhogy benne az alkotmányt 
látták megsértve) azért veszi Bajkó Ágoston praefectus  1790. augusztus 
2-án évvégi jelentésére, melynek értelmében a tananyagot be nem fe-
jezhették, azt az utasítást, hogy minden tanárnak kötelessége az előirt 
tankönyveket beszerezni. Ugyanezen év szept. 19-én kelt levélben uta-
sítja Slama Názár tartományi főnök  a csíki zárda főnökét,  hogy a tan-
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könyvek dolgában forduljon  Ágotha udvarhelyi gymnasiumi poesis ta-
nárhoz s a tankönyveket megvizsgálván, válassza ki a legalkalmasab-
bakat, melyek a Norma Regiá-nak a legjobban megfelelnek. 

1791. márezius 26-áróI kelt guberniumi rendelet arról értesiti az 
igazgatót, hogy ő Felsége (II. Leopold) Cserei Józsefnek,  a nagy-szebeni 
kir. gymnasium tanárának 50 arany frtnyi  remuneratiót adott a követ-
kező könyvek megszerkesztéseért: „1. Elementa Graeca Grammatices 
in usurn Gymnasiorum per Magnum Principatum Transilvaniae. Cibinii 
1790." „2. A folyó  és versbeli magyar beszédek válogatott példái, me-
lyeket a tanuló ifjúságnak  hasznára összeszedegete Nagy-Ajtai Cserei 
József  a szelidcbb tudományoknak királyi tanítója. Szeben, 1790. két 
szakasz." „3. Tieiitfcte  Gfjreftomatie  egy kötetben." Ezen könyvek kaphatók 
Nagyszebenben Ilochmeister Mártonnál. 

1796-ban Ladó Károly az intézet igazgatója által összeállított azon 
könyvjegyzékből, melyot a tanárok és tanulók részére előírtak, látjuk, 
hogy a humaniórák számára azon classicusokat használták, melyek ma 
is olvasmány tárgyát képezik ; a tanárok részére immár találkozunk jó 
latin jegyzetes kiadásokkal. Igy találkozunk már akkor a nagyobbrészt 
Budán nyomtatott latin remekírókkal Ciceróval Wahltól, P. Vergilius Maro 
Ruaeus-féle  kitűnő kiadásával; a Pontanus és Juvencius-féle  Ovidiussal 

1 j 
a Deprez-féle  Iloraciussal, Cellarius-féle  Corneliussal, görög és latin szó 
tárakkal; római régiségekkel és mythologiával, az elsőt szerkesztette 
N i e u p o r t , a másikat II o 11 é. A történelemre Pálma három kötetes 
munkájával, földrajzra  Tomka—Szászky terjedelmes müvével; Chom-
pré latin Chrestomatiájával A syntaxisták részére már a Globusokról és 
földabroszokról  is gondoskodtak: meg van a Syphaera Armillaris, Glóbus 
Terestris az öt világrész. Geometria és Arithmetiea, Bel-féle  Geographia, 
História Transsylvaniac, továbbá Germania, Italia és Erdély fold-
abrosza. A p r i n c i p i s t á k r é s z é r e : Páriz-Pápai szótára, görög 
nyelvtan, Arithmetiea és a Hármas Kis Tükör. Magyarország földabrosza. 
Előírták valamennyi intézet számára a Bertuch-féle:  „Novus orbis pic-
tus" műnek megszerzését, melyet a fcnnemlitctt  müvekkel együtt meg 
is köldött a gubernium a gymnasiumnak. 

1827. máj. 11-én kelt átiratában szorgalmazza a gubernium Sze-
pesi Ignácz püspököt, miszerint a fenhatósága  alatt álló könyvnyomdák-
ban megjelent mindenféle  könyvekből 2 — 2 példánynak Bécsbe való 
felküldését  rendelje cl. 1830-ban pedig a csiksomlyói zárdabeli könyv-
nyomdának, mely tankönyveket is nyomatott, revisorává kinevezi ő fel-
sége Sándor Mihály főkirálybirót  s leküldi az utasítást, mely müvek 
nyomtatása tartozik revisio alá, mely müveké nem és kötelességévé teszi, 
hogy évenként rendesen jelentést tegyen s a vallást és a közjót sértő 
könyveknek kinyomatását ne engedélyezze. Továbbá hogy a nyomdában 
megjelent mindenféle  miiből egy példányt a guberniumhoz megőrzés 

1 
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végett felküldjön.  Ez esztendőben beszerzés végett ajánlja püspök ur ő 
exeiája: Turcsányi Seleeta Exercitationum Scholasticarum czimü Kassán 
megjelent müvet. 

Az erdélyi püspök 1835. aug. 25-én kelt s Gyürffy  Ferenez gym-
nasiumi igazgatóhoz intézett levelében azon utasítást adja, hogy a gram-
maticai osztályokra a kir. kolozsvári lyceumi nyomdában megjelent 
„Institutiones Grammaticae in usum Shcolarum Grammaticarnm M. Prin-
cipiatus Transylvaniae et Partium adnexarum" Pars I.,4,1I36, III2l , kr az is-
kolai iljuság számára behozassék. Következő év szeptember G-án újra ajánlja 
a tankönyveknek a kolozsvári kir. lyceum-könyvnyomdából való beszer-
zését s egyúttal az ottani director, Bonda Benedek által összeállított 
jegyzéket, melynek értelmében a fennebb  jelzett könyveken kivül 
még a következők is kaphatók: Catechismus Major G kr. Seleeta pro. 
3 Gram. 12 kr. — Grammatica pro 4-ta 40 kr. Seleeta pro 4-ta Gram. 
24 kr. Instit. Oratoriae pro 1. Hum. 48. Arithmetica p. 1. 2. 8. 24 kr. 
Egyúttal értesiti, hogy Instit. l'oeticae és az Auctor pro 1 Hum. Classe 
szeptember végéig a sajtót elhagyja. 

Ugyanez év márczius 9-én ajánlja püspök ur ő excellentiája Henc 
„áSeitviige jur £)a$iíd;eit ©ejd;iĉ te" czimü müvét. 

1830. Nagy-Szebenben, jan. 30-án kelt püspöki leirat értelmében az 
év végi jelentéshez csatolandó tankönyv-jegyzékben pontosan kijelölendők 
a használt auctorok megjelenési ideje, miből kitetszik, liogy már akkor 
a tankönyvek egyöntetűségére komolyan törekedtek. 

A következő év márczius 18-iki rendeletben püspök arra utasitja 
az intézet igazgatóját, hogy a classicusok magyarázatához szükséges phi-
lologiai segédkönyveknek jegyzékét állitsa össze s ugyanakkor a könyv-
tár leltárát is küldje fel;  a behozandó szükséges tankönyvek jegyzéke 
jóváhagyás végett a püspökhöz felterjesztendő.  (1840. márcz. 28.) 

C s e r v é n y A l a j o s váczi kegyesrendi tanár „Sacras matutinas 
cxortationca pro singulis diebus Domini et festis  totius anni ad juventu. 
tem Gymnasii habitas item Catecheses promeridianas1' czimü müvét a ta-
nuló iljuság számára a püspök ur ajánlja. (1840. márcz. 5.) Jelentést 
kiván azon auctorokra vonatkozólag, melyek a könyvtárban még nin-
csenek meg, bogy azok jegyzéke a gubernium utján felterjesztessék; 
ezek voltak pedig: Tacitus, Tercntius, Seneca, Martialis, Curtius, 
Justinus Plinius és Suctonius (1842. plisp. jul. 4.); ugyanakkor ő a szor-
galmasabb tanulók részére jutaimi könyveket kiild. 1844. máj. 21-ről 
kelt leiratában a püspök a könyvtári szükséglet jegyzékének felterjeszté-
sét ismét megrendeli. 

Az 1851. óta gymnasiumunkban használatban volt tankönyvek jegy-
zéke következő: 





































Vallás-erkölcsi állapot. 
A Csik-Somlyón megtelepedett szentferenezrendi  szerzetesek a hit-

terjesztés missióját egy részről az által vélték legezélszerübhen teljesít-
hetni, hogy szerzetházuk mellé iskolát alapítottak s ez által meg lett 
vetve a nevelésnek vallásos alapja is, de egyúttal a vidék lakóinak, kikre 
tanítványaik által is hatottak, a vallás iránti buzgalma is biztosítva volt. 

Tagadhatatlan tény, hogy ha Csikmegyében Somlyó nem lett volna-
a vallásosságnak a vidék buzgó lakossága által oly előszeretettel meg 
látogatott központja, iskolája a vidékre oly áldásthozó virágzásra nem 
jutott volna. 

De viszont maga az iskola is oly befolyást  gyakorolt a szerzet-
házra, hogy a hitszónoklat és lelkészi teendők végzésére ide missióba 
küldött szerzetesek utoljára mind tanárokká váltak. Az, hogy a tanárok 
egyháziak voltak, valamint az, hogy Csik-Somlyó mint kegyhely és val-
lásos történelmi emlékek szin'helye tekintetett ugy a szülök, mint a tanulók 
által, megadta a gymnasiumnak vallásos irányú jellegét. 

A szoros kapcsolatot az egyház és iskola között még inkább meg-
erősítette a római missiók szent eongregatiojának azon ténye, hogy a 
csiksomlyói gyninasiumhoz egy magister tartására lti(i7-től kezdődőleg 
évenkint 30 scudit küldött, minden alkalommal intvén a szerzetház fő-
nökét, hogy az ifjúság  valláserkölcsös nevelésére kiváló gondot for-
ditson., 

Mártonffy  György erdélyi püspök az 1717-ben, a csiki papság szá-
mára kiadott constitutióban két kiilön §-t szentel az iskola-tanitók jo-
gainak és kötelességeinek szabályozására. 

A mult század elején a tanuló ifjúságnak  a „Mária Társulat"-ban 
végzett áhitatossági gyakorlatain kivül az exhortator vasárnaponkint szent 
beszédet tartott, az ifjúságot  mindennap, télen ugy, mint nyáron, a ta-
nárok a templomba isteni tiszteletre vezették, a szent misét egyik tanár 
végezte; ezenkívül minden vasár- és ünnepnap a délesti isteni tisz-
teleten is megjelentek. 

X. 
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Nagyböjt kezdetén a rhetorok termében szent gyakorlatot tartot-
tak, ugyanily szent gyakorlatot tartottak nagyböjt elejétől egész pün-
kösdig minden csütörtökön délután 3—4 óráig. 

Az iskola minden osztályának külön védőszentje volt; igy a rhe-
torok védőszentje szűz szent Katalin mártir, a poétáké páduai szent 
Antal, a középső osztályé szent Bonaventura püspök, a kisebb osztályoké 
szent Gergely pápa. Ezen ünnepeket ugyanazon szertartásokkal ülték 
meg, mint Mária ünnepeit, azon különbséggel, hogy labarumot és gyer-
tyát nem vittek, hanem a templomba menve, az illető osztály előtt vitték 
védszentjének szobrát vagy képét. Az egyes osztályok védszentjük ün-
nepén a „Mária Társulat" ruháinak használatáért 29 dénárt fizettek.  Az 
osztályok védszentjeinek ünnepein az előadások szüneteltek, mely napo-
kon az ifjúság  illedelmes mulatságokat engedett meg magának. 

Sztojka Zsigmond 1751-ben az erdélyi püspöki széket elfoglalván, 
a vallási gyakorlatokra némely mcgszoritásokat hozott be. Többi között 
e szerzeteseknek megrendelte, hogy a csiksomlyói tanuló ifjúságot  ré-
gebbi szokás szerint ne vezessék a községen kivüli egyházakba labarum 
alatt. E szerint eltörültetett a Széphavasra (Csik Somlyótól mintegy 35 
kilométer) tartatni szokott processio; az Udvarhelyre a Jézus kútjához 
(pro festő  Theoforiae)  vezetni szokot processio oda módosíttatott, hogy 
jövőre csak azon években vezettetik a nevezett helyre processio, melyek-
ben a Jézus társasági atyák a csiksomlyói pünkösdi búcsúra vezetik az 
udvarhelyi gymnasiumi tanalókat. Hasonlóan beszüntettetett Csik-Szent-
Györgyrc a „Mária menybcmcnctelé"-hez ezimzett kápolnához (15 kilo-
méter távolság), szent Fülöp és Jakab apostolok napján Csik-Rákoson a 
Bogát hegyre (10 kilométer távolság), Csik-Szcnt-Királyon a várkápolná-
hoz vezetett processiok. ((> kilométer távolság). A szentkirályi várkápolna 
vagy a XVI. század elején keletkezett Ur kápolnája, vagy a régóta 
romokban heverő Vér kápolna. 

A XVIII. században általában Canisius kátéján kivül tauulta még 
a pr.rva schola az „Opusculum Históriáé Biblicae" 1. és 2. kötetét, a 
syntaxis a 3. és 4., a humaniórák az 5. és 6. kötetet. Ebből minden 
hónapban legalább egyszer nyilvános vizsgát kellett tenni. 

Mária Terézia a vallástant nem vette fel  ugyan a rendes tantár-
gyak közé (kivéve az 1-ső osztályt, hol heti 2 órában taníttatott), 
azonban az egész középiskolai oktatás rendszerét a vallás-erkölcsös alapra 
fektette  s az exhortatorok számára kiadott szigorú rendeleteivel az ifjú-
ságnak a vallástan összes elemeibe való bevezetését biztosította. Erre 
különösen alkalmas volt az, hogy az éven át előadandó beszédek cik-
lusát ki kellett dolgozni, mi felülvizsgálat  alá is bocsáttatott. 

A csiksomlyói gymnasium tanárai közül rendesen kettő katheke-
tának volt kinevezve, kiknek egyenkint 6 arany volt a tanulmányi alap-
ból kiutalva; ezen kiutalást esetről esetre kérni kellett. Az exhortatorok 
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ezen fizetése  annál is figyelemre  méltóbb, mert ezt csakis a tanulmányi 
alapból fenntartott  gymnasiumok exhortatorai kaphatták meg, a csik-
somlyói azonban nem tartozott ezekhez. 

II. József  elrendeli (1784.) hogy a 2 humanior osztályban latin 
nyelven tartassék az exhortatio, a többire nézve pedig kegyesen megen-
gedi, hogy még 1783/4. tanévtől kezdve három éven át az evangelium 
felolvasása  és kathekezisek még latinul és ne német nyelven eszközöl-
tessenek. A tanulók a predikáczión jelen nem lehettek, hanem külön 
exhortáltattak, a havonkinti gyónás eltörültetett, e helyett 1 évben há-
romszor gyóntak. II. Józsefnek  a kath. vallásosságot mélyen megsértő 
rendeletét a gubernium 1784-ben nov. 19 én a következőkben közli a 
gymnasium igazgatóságával: 

Ő Császári  és Királyi  Felségének  stb. nevében• 
ő felsége  kegyelmesen elrendelte, hogy a katholikus iskolák-

ban minden Mária-társulat és ájtatos egyesület eltöröltessék és az 
isteni tisztetetre vonatkozólag a gymnasiumi iQuságra nézve a kö-
vetkező rendszabály alapittassék meg, és pedig: 

1. Vasárnapokon és ünnepnapokon a tanuló ifjúságot  össze 
kell gyűjteni s az igazgató és a tanárok kíséretében a plébánia 
templomába vagy más templomba kell vezetni, hol ugyanazon elöl-
járók felügyelete  alatt szent misét hallgat, ennek végeztével pedig 
két terembe, vagy ugyanannyi nagyobb terjedelmű iskolába vissza-
vonul és oly módon kiilönittetik el, hogy az egyik tantermet az 
I. és II. osztály növendékei, a másikat pedig a többi három felső 
osztály foglalja  el. 

2. Az ily módon elhelyezett ifjúság  előtt a hitszónoki tiszttel 
megbízott hittanár német nyelven tisztán és értelmesen felolvassa 
az anyaszentegyháztól arra a napra rendelt evangéliumot, mely 
felolvasásra  következik az evangelium szövegéhez alkalmazott hit-
tanitás, a hittanitást pedig bezárja a három isteni erény felujjitása, 
melyeket a hitszónok hangosan előimádkozik s az iljak hasonló 
módon utána mondják. A mi pedig a délutáni ájtatosságot illeti, 
ajánlani kell az ifjaknak,  illetőleg a szülőknek és az ifjúság  gond-
viselőinek, hogy az ifjak  szülőik társaságában a plébánia templo-
mába menvén azt elvégezzék. 

3. A fenn  érintett hittanitást a nagy Káté első és második 
czikkelyének tanairól a két alsó osztályban az év elejétől az év 
végéig sorrendben és megszakítás nélkül oly módon kell folytatni, 
hogy a ker. vallás alkalmazása és hatályossága az iQuság szemei 
elé állittassék és annak szivébe mélyen bevésődjék. Ugyanily módon 
kell a káténak sor szerint következő három czikkelyét a függelék-
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kel és a hozzá tartozó bevezetéssel együtt előadni, tekintettel lévén 
azok fejlettebb  értelmi tehetségére, és mindkét csoportban pontosan 
meg kell tartani azt, hogy az ilyen oktatások 25 — 30 pereznyi idő-
tartamon tul ne terjedjenek. 

4. Erre a hitelemző oktatásra alkalmas két papot kell válasz-
tani a tanárok vagy mások közül, kik a munkának vasárnap és 
ünnepnapon való pontos végzéséért tiszteletdíj czimén a tanulmányi 
alapból kegyesen utalványozott hat aranyat fognak  egyenkint 
élvezni. 

5. Iskolás napokon a gymnasiumi iljuság tanárainak őrködése 
mellett a délelőtti órák elvégzése után a gymnasium számára ki-
jelölt templomban szent misét hallgat 

6. Mindazok a többi ájtatosságok, melyeknek eddig a gymna-
siumokban helyök vala, mostantól fogva  megszűnnek, különösen 
pedig: 

7. A lelki gyakorlatok, melyekre a szent nagy hét három 
első napjában az ifjúságot  össze szokták gyűjteni. Ezek helyett 
hétfőn,  kedden és szerdán az ifjúság,  mint rendesen iskolába megy, 
e három nap közül pedig az utolsón a szerdára előirt bitelemzést a dél-
utáni órák helyett délelőtt tartják meg a tanárok, [s  ugyanazon 
alkalommal hathatósan buzdítják az ifjúságot  az Ur feltámadása 
dicső ünnepének méltó megünneplésére. 

8. A gymnasiumi ifjúságnak  gyónás czéljából való összegyűjtése 
havonkint és áldozáshoz vezetése, mely ez ideig szokásban volt, 
mostantól fogva  eltöröltetik, és a szülők illetőleg a lelkészek 
gondjára bizatik, hogy az ifjúságot  a ker. kath. vallás ezen lénye-
ges kötelmeinek teljesítésére előkészítsék; azonban ez nem akadá-
lyozza meg azt, bogy a fennebb  emiitett hitszónokoknak kötelességévé 
ne tétessék, hogy alkalomadtán gyakran, de teljes mérséklettel, az 
egyes időszakokban pedig múlhatatlanul figyelmeztessék  hallgatóikat 
szent buzgalommal és hathatós szavakkal kötelességökre, hogy tudni-
illik a szentségeknek gyakori és méltó felvétele  által, elkövetett 
bűneiktől magukat megtisztítsák és Istennel békülni ne késsenek. 

Minthogy e rendszabály már a közelebbről elmúlt tanév kez-
detén ugy itt, mint az örökös tartományok joghatósága alá tartozó 
minden más oly helyen, hol a tanulmányok németül folynak,  már 
behozatott, ugy Magyarországon és az erdélyi fejedelemségben  is az 
iskolai rendtartásnak itteni alkalmazására vonatkozólag kiadott 
kegyes királyi rendelet meghagyása szerint, a legközelebbi jövő 
tanév kezdetével behozandó, az evangelium olvasása pedig és a 
hitelemzés legalább addig, mig az ifjúság  a német nyelvben nagyobb 
előmenetelt tesz, latin nyelven történik, mint a magyarországi és 
erdélyi tanulók köznyelvén. 
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Ugyanazon királyi főkormányszék  kötelessége lesz ezután 
minden ájtatos egyesület és Mária-társu'at eltörlésére vonatkozólag 
ugy a felsőbb,  mint az alsóbb iskolákra nézve a szükséges intéz-
kedést megtenni, és minthogy azok, mik fennebb  mondattak, csak 
a gymnasiumi ifjúságra,  vagyis az alsóbb osztályok látogatóira 
értendők, a felsőbb  osztályú tanulókat saját lelkiismeretük sugalla-
tára bizva, miknek kötetkezményekép azokat az ünnepélyeket, 
melyeket ez ideig az alapoknak és az iskolák pártfogóinak  nem 
csekély költségén szoktak megtartani, eltörli, és a tőkepénzt és 
egyéb javakat, melyekkel a nevezett egyesületek és Mária-társu-
latok birtak, összeiratja s az azokhoz tartozó minden ingóságot 
eladat, és mindkét összegről szóló jegyzéket ide felterjeszti  s hogy 
ezen bevételeket minő czélokra kell ezután fordítani,  arra nézve 
további intézkedésre várakozik. 

De ez csak a kath. iskolákra értendők, mert a kik a kath. 
hittől eltérő vallást követnek, azok teljesen azon vallás szabadsá-
gában hagytnak meg, melynek hivei. 

Általában pedig ő felsége  az ifjúságot  a nyilvános táncz-
mulatságoktól és szinháztól éppenséggel nem akarja eltiltani, mind-
azáltal megparancsolja, hogy a helyi hatóságok e czélból kijelölt 
tanácsosaik közvetítésével őrködjenek, nehogy azon nyilvános táncz-
mulatságok és színjátékok alkalmával valami olyant kövessenek el, 
mi botrányt okozhat, vagy sérelmes lehet. 

Továbbá ugyanazon királyi fő  kormányszék kötelessége lesz, 
ezt a legnagasabb akaratot azokkal, kiket érdekel, megismertetni 
és gondoskodni, hogy érvényre jusson. 
Az 1802 ben kiadott átmeneti intézkedés szerint jövőre a vallástant 

minden osztályban 2 órában kellett tanitani, ezenkívül a vasár- és ünnep-
napi exhortatiok is megtartattak. A vallástanból is nyilvános vizsgát kel-
lett tenni s a vallástanból kapott megfelelő  érdemsorozat nélkül nem le-
hetett magasabb osztá yba felmenni. 

A gubernium ismételt megkeresésére a felség  a következőket ren-
delte el (1821): 

„A gymnasiumi tanuló ifjúság  közös gyónása újból behozandó 
a gymnasiumban, azonban gond legyen rá. nehogy azok, kik fel-
oldozást nem nyertek, az Ur asztalához járuljanak. 
Az igazgatók felügyelnek  a tanárok húsvéti gyóuására, a tanárok 

pedig a tanulókéra. Az egyes osztályok gyónását a folyosón  kifüggesz-
tett nyomatott czédulával hirdetik ki. 

Az exhortatorokról és az iskola vallási állapotáról minden tanév 
végén jelentést küldött az igazgató a püspöki hatóságnak. 

Fontos még a vallástan tanítására a gymnasium igazgatójához meg-
küldött következő rendelet: 



„Hogy a mlgos püspökök és érsekek befolyása  a vallás-
oktatásra, mely a főpásztor!  hivatalok egyik fontosabb  része, minél 
inkább biztosittassék, ő Felsége f.  hé 2-án többeket méltóztatott 
határozni, miknek tartalma a következő: 

1. A vallástanitással megbízott tanitó személyzet az egyház-
megyékben levő összes tanintézeteknél az illető püspöki hatósá-
goknak alárendeltetik, a püsp. hatóságoknak pedig szigorú köteles-
ségévé tétetik ugy az illető tanárok, mint a tisztán katholikus fel-
fogásra  vonatkozó tanaik fölött  őrködni. 

2. Ezen alárendeltséget az illető országos kormányok adják 
tudtára valamennyi egyetemnek, lyceumnak, akadémiának, gymna-
siumnak és más tanintézetnek és ezek elöljáróiknak, az igazgatók-, 
aligazgatók- és tanároknak és utasítsák ezeket szigorúan a vallás-
tanítás szempontjából lelki elöljáróságaik iránti engedelmességre. 

3. A püspöki hatóságoknak kötelességük nem csak mint ed-
dig, a vallástani tanszékekre a pályázatokat megtartani, hanem a 
pályázóknak vagy az ilyen tanszékek pályázatszerűén megvizsgált 
egyes jelöltjeinek pályázati munkálatait szigorúan megbírálni és ezek 
beterjesztésénél tegyék meg javaslatukat az illető országos kormá-
nyoknál a megürült vagy újonnan felállítandó  vallástani tanszékek 
betöltésére vonatkozólag. E mellett vizsgálják meg az egyházi 
hatóságok az ily tanszékekre pályázókat éppen oly módon, mint 
az egyházi javadalmak adományozásánál, hogy igy a vizsgálat ered-
ményét, valamint minden egyes tanárjelölt irodalmi tevékenységére, 
erkölcsi magaviseletére, vallási és politikai meggyőződésére vonat-
kozó véleményüket bejelenthessék. 

4. A püspöki hatóságok feljogosittatnak  és országos kormá-
nyunk részéről felhivatnak  arra, hogy időnkint minden előleges ér-
tesítés nélkül, váratlanul küldjenek a vallástani előadásokra vagy 
exhortatiokra tudós, derék és okos egyházi és világi férfiakat,  hogy 
ezektől tudomást szerezzenek maguknak a felöl,  hogy miként jár-
nak el a tanárok vagy tanitók az előadandó vagy az előadásra 
esetleg önkényt kitűzött tantételek körül. 

5. Utasítsák az országos kormányok a fönhatóságuk  alatt álló 
összes tanintézetek igazgatóit, bogy a vallástanból a tanulókkal 
időszakonkint tartatni szokott vizsgálatokat egyházmegyéjük püs-
pöki hatóságánál jelentsék be s azokra az egyházi hatóságot illően 
hívják meg, a hol a püspökök — a mi időnkint kívánatos volna 
— személyesen megjelenhetnek, vagy mint a tanórákra, egyház 
biztosaikat kiküldik. Az utóbbiak kötelesek ezen tantárgy vizsgái 
latának eredményéről püspökeiknek Írásbeli jelentéseket tenni. 

6. Jogukban áll ezen vizsgáló biztosoknak a tanártól meg-
kívánni, hogy a tanulókat az azon időszakban előadott tanok egyi-
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kéből vagy másikából vizsgálja meg, a tanárok pedig kötelesek 
az ily kivánságnak minden vonakodás nélkül eleget tenni. Végre 

7. ugyanazon legfelsőbb  rendelet kapcsán köteleztetnek a tan-
intézetek igazgatói vagy egyéb elöljárói, hogy az időszaki vizsgála-
tok iratainak beterjesztése alkalmával a többi tantárgyak vizsgá-
lati eredményéről szóló jelentésen kivül egy, a vallástan vizsgálati 
eredményéről szóló jelentést az országos kormányhoz terjeszte-
nének be. 

A kormányszék ezen külön jelentéseket az illető püspöki ha-
hatóságoknak bemutatja, ezek pedig esetleg szükséges megjegyzé-
seiket a kormányszékkel közlik. 

Midőn a cs. k. tanügyi udvari bizottságnak van szerencséje 
a nagytekintetü erdélyi cs. udvari kanczelláriával a fentemiitett 
hó 2-án kelt legfelsőbb  elhatározásnak tartalmát tudomására hozni, 
megbizatik az emiitett hivatal azzal, hogy az erdélyi nagyfejede-
lemségben az illető alsóbb hatóságoknál a további intézkedéseket 
megtegye, hogy ő felségének  a szent vallás fentartására  s ez által 
cs. kir. alattvalók javát czélzó ezen rendszabály minden pontjában 
pontosan teljesíttessék. Bécs, 1822. ápril 13-án. 

Gróf  Lazanzky fV.  s. k. 

Azon gyakori sürgetéseknek, hogy a katheketák egyike németül 
tudjon, a szerzet, az alkalmas egyének hiányában nem tudott megfelelni, 
igy a kathekezis és exhortatiok latin nyelven tartattak, ez utóbbiak az 
alsó osztályoknak néha magyar nyelven is. Később (1826 ) intézkedés 
töréntj hogy a hittan tanítására a humán osztályok latin, a grammatikai 
osztályok magyar tankönyvet használjanak. 

Végre Kováts Miklós erdélyi püspök „hogy a vallásoktatáson 
és exhortatiokon előadott vallás- és erkölcs szabályait az ifjúság  jobban 
megérthesse és bővebb hasznot meritsen" elrendeli, hogy jövőre a vallás-
tan tanitása, valamint az exhortatiok vasár- és ünnepnapokon magyarul 
tartassanak. (1842.) 

A gubernium ugy találta, hogy némely vallásos gyakorlatok a tanu-
lási órák rovására tartattak meg. Ugyanazért a következőkben intézkedik: 
tekintettel arra, hogy a hétköznapi isteni tiszteletre az ifjúság  7 órakor 
ment, jövőre elrendeli, hogy más gymnasium.jk szokása szerint, a ta-
nuló ifjúság  10 órakor menjen misére, melyet egyik tanár tart, a többi 
pedig az ifjúságra  felügyeljen;  az ifjúság  a sz. Antal napját megelőző 9 
keddi bucsu miatt az órákat nem tartja be, továbbá az egyes osztályok 
védszentjeiknek névünnepét a tanórákat megröviditő vigiliákkal, a na-
pot pedig lakomázással iilik meg, mikre nézve a gubernium nem akarja 
ugyan a helyi ősi vallásos szokásokat eltörülni, óhajtja azonban, hogy 
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a szerzethíiz főnöke  és a gymnasium igazgatója olykép mérsékelje eze-
ket, illetőleg egyeztesse össze, hogy a külső isteni tisztelet mellett az 
ész kiművelése és akarat tökéletesítésének a másik szintén nemes tisz-
tei hátrányt ne szenvedjenek (1839.). 

A gymnasiumi tanárok mind szerzetesek levén, a provinciális kö-
telezte őket. hogy vasár és ünnepnapokon az isteni tiszteletek alkalmá-
val a néphez intézendő szent beszédeket sorra tartsák. 

Az Organisations Entwurf  behozatalával a tanrendszer megválto-
zott, de a vallástan tanítására azért kiváló gondot fordítottak  ; később 
ugyan kísérletek történtek a vallástannak heti l órára való redukálá-
sára, de ez az erdélyi püspök .buzgóságán hajótörést szenvedett, ugy, 
hogy gymnasiumunkban a vallástan mindig heti 2 órában ada-
tott elő. 

Az érettségi vizsgáról kiadott ujabb szabályzat a vallástant nem 
foglalta  be az érettségi vizsga tárgyai közé, azonban a csik-somlyói 
róm. kath. főgymnasiumban  a hittanból egy külön érettségi vizsga, a 
püspöki biztos elnöklete alatt az írásbeli érettségi vizsgák után, mindig 
megtartatott, s az erről felvett  jegyzőkönyv az erdélyi püspöknek fel-
terjesztetett. 

A sz. gyónást és áldozást a gymnasium visszaállítása utáni időben 
a tanéven át ötször, később azonban csak Mária nevenapján, a Szep-
lőtelen Fogantatás ünnepén és a húsvéti sz. gyakorlatok alkalmával vé-
gezték. A tanári kar a húsvéti szent gyakorlotokon részt vett és ekkor 
maga is példásan gyónt és áldozott. 

Az ifjúság  az isteni tiszteleten mindennap a reggeli 8 órai előadá-
sok előtt részt vett, melyről később a téli hónapokban felmentést  ka-
pott. Vasárnapokon rendesen 8 órakor exhortatio, azután isteni tisztelet, 
ünnepeken pedig külön exhortatio helyett a templomban szent beszédet 
és nagy misét hallgatott. Ugy vasár- mint ünnep napokon délután ve-
csernyére ment, melyet megelőzőleg az iskolai gyűlésteremben szent 
énekben gyakorolták az ifjak  magukat. 

A szokásos körmeneteken kivül Csik-Somlyón már 1731. óta részt 
vesz a szent Antal napját (junius 13.) megelőzőleg kilencz kedden át 
tartatni szokott búcsúkban, melyeken a körmenettel ki vonul a Kis-
Somlyó hegyen fekvő  szent Antal kápolnájához. Ily bucsus napokon a 
délelőtti előadások 10 óra előtt, mikor is a körmenet megindul, 
bevégződnek. Az 1661-ben történt tatár betörés alkalmával egyik szer-
zetes, kinek 8 társát részint levágták, részint fogságra  hurczolták a tatá-
rok, a Kis-Somlyó hegy oldalában talált menedéket; ezen hegyre épített 
egy fogadalmi  kápolnát szent Antal tiszteletére, mely alkalmat adott ké-
sőbb a fennemlitctt  búcsújárások megtartására. 

A csiksomlyói gymnasiumi ifjúság  vallásos életében mindig fontos 
mozzanat volt a pünkösd szombatján tartatni szokott bucsu, melyre most 
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10 ezer ember, régebb több mint 30 ezer szokott különösen a vidéki 
székelységből összeseregleni. Ezen bucsu onnan veszi eredetét, hogy 
Zápolya Zsigmond a csiki székelyeket sem Ígéretekkel, sem fenyegeté-
sekkel nem lévén képes a katholikus vallástól eltéríteni, 1567 ben fegy-
veres eröszakot akart használni; az Udvarhely felöl  csikba törű hadat a 
Nagy-erdőn a csiki székelyek szétverték és az ütközet alatt Csik-Somlyón 
a boldogságos Szűz szobra előtt imádkozó nők, .aggok és gyermekekhez 
visszatérve, itt övéikkel bucsut tartottak; a katholikus vallásért vivott 
ezen győzelem emlékére minden pünkösd szombatján, mint évfordulón, 
bucsut ült a székelység vallásos kegyelete. 

A csiksomlyói gymnasium vallásos életének történetében legkiválóbb 
intézmény volt a 

Mária Társulata. 
Gymnasiumunk harmadfél  százados történetében több, mint másfél 

század óta fennálló  ezen társulat megalakulására vonatkozólag kövessük 
a társulat történészének gondos és lelkiismeretes följegyzéseit. 

„Miután az isteni segitség által támogatva, 1726-ban az iskola két 
felsőbb  osztálya t. i a poesis és rhetorika visszaállíttatott és annyira 
megszilárdult, hogy 1729-ig szerencsés fejlődésben  napról-napra izmosod-
nék, melytől a fegyverek  zöreje sem tartóztatta vissza s az irigyek vá-
daskodásai is elnémultak, czélszerünek láttuk, a tanuló ifjúság  nagyobb 
diszére és hasznára, a római szent széknél oly ügyben kisérletet tenni, 
minőt vidékünkön senki sem látott, sem nem hallott, megalapítani t. i. 
azon szent társulatot, mely a szeplőtleniil fogantatott  Isten Anyjáról, 
Szűz Máriáról neveztetett el (Alma Sodalitas sub titulo Immaculatac 
Conceptionis Genitricis l)ei Mariae Virginis); melyet meg is nyertünk 
kászonujfalvi  nagyontisztclen lő Csűrös ur által, ki ezen időben Rómá-
ban theologiai tanulmányait folytatta.  Ot ugyanis ez ügyben gyakran 
megkereste tisztelendő Szabó Renedek atya, a mi szent intézményünknek 
növendéke, ki ismerőse és falusfele  volt fentnevezett  Csűrösnek s a m1 

kérésünket neki elküldötte. Ez indittatva derék hazánknak és magának 
is ebből származó díszétől, hasznától és lelki üdvétől, végre ismételt ké-
rések után megkapta a bullát, mely hiteles eredetijében csiki konventünk 
levéltárában meg van. Ezt — habár nehézségek után — megerősíttette 
tisztelendő Lengyel Károly ferenczrendi  atya nagymélt. és főtisztelendő 
Zorger Károly erdélyi püspök által. Végre tisztelendő Csató Elek pro. 
vincialis atya, ki ezen ügy körül tevékenyen fáradozott,  helybenhagyta 
és hozzánk elhozta." 

Az apostoli bulla értelmében imaházra, vagy kápolnára volt szük-
ség, e czélra 173l-ben helyszűke miatt a tudomány csarnokát választot-
ták, hol a társulati tagok vasárnaponkint oktatást nyertek, a felvételre 
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jelentkezettek pedig szombati napokon taníttattak egész tanéven át ju 
lius 2-áig, mikor nyilvános fogadalommal  a Mária Társulat tagjaivá 
avattattak. 

Mikó Judit asszonyság és férje  Bors Mihály, Védasszonyunk képét 
Kolozsvártt lefestette,  5 aranyat fizetvén  érte. Ugyanitt készült el a tár-
sulat vörös bársonykötésii könyve. A labarum és hozzátartozók szintén 
nagyobbrészt ugyanazon asszonyság költségén készültek el, ki a csiki 
tagok kegyes emlékébe ajánltatik. A következő évben elhalván a val-
lásos buzgóságu asszonyság, az általa hátrahagyott ezüstnemüekből a 
nemes lelkű férj  ezüst csillagot készíttetett, a társulat Albumát pedig 
gazdag miivii ezüst kapcsokkal látta cl, melyben segítségére volt az 
akkori provincziális atya is. 

Az Album czime: Album scu Libcr Regestralis Almae Sodalitatis 
sub Glorioso Titulo Btssmae Yirg. Mariae sine Labe Conceptae nunc 
Recentcr erectae confirmatae  Diplomate Indulgcntiis Ditatae et foeliciter 
regnante S. S. mo D. N. Summo Pontifice  Clemcnte XII. Pontificatus  sui 
Anno primo in Ecclesia Conventus de Csík-Somlyo Fratr Minor. Strict. 
Obsviae S. Francisci Semfici  erecta, dicataque perpetuo specialiter ITonori 
Eiusdem Btssmae Virginis Matris Mariae Visitantis ad S. Elisabeth titu-
lata, in Provincia S. Apostilici Regis Stephani in Transyvania Anno 1731. 

Ennélfogva  három részre osztatik e könyv-: az elsőben azok nevei 
foglaltatnak,  a kik ezen gyülekezet tagjaivá a mi imaházunkban avat-
tattak fel;  a második rész a más Mária Társaságokba felvett  és bizo-
nyítványokkal ellátva, az itteni társasághoz csatlakozottak névsorát adja; 
a harmadik a társulat jóltevőinek neveit, különösen alapítási idejéből, 
őrzi az utókor «zámára. 

Az iskola újraépítése alkalmával 1733-ban a Mária Társulat is uj 
imahelyet nyert. 

A társulat anyagi helyzete annyira felvirágzott,  hogy már 1834-ben 
egy emeletes oratoriumot építhetett, melynek alsó ivezetes része a tár-
sulat czéljáira szolgált, az emeleten pedig az iskola rhetorikai osztálya he-
lyeztetett cl. Igy iparkodott a vallásosság egyúttal a tudományban való 
előhaladásra is segédkezet nyújtani. 

A társulat fennállásának  10 évében 1740-ben Kastaly János, az er-
délyi egyházmegye Vicarius generálisa hivatalos látogatást tevén Csik-
Somlyón, megtekintette az oratoriumot is, engedélyt adott, hogy az ora-
tóriumban a társulati tagok buzgósági gyakorlatai előmozdítása végett a 
boldogságos Szűz Mária ünnepcin olvasómise mondassék, mely után 
azonban, miként eddig is szokásban volt, a szerzet templomában ünne-
pélycsen bevonulnak és ott az ünnepélyes isteni tiszteleten jelen lesznek. 

A társulat alakulásakor szokásba hozatott, hogy a legjobb tanuló 
Mária szeplőtlen fogantatása  ünnepén és a társulati tagok felavatási  ün-
nepélyén szavalatot tartson tanulótársaihoz. 



1752-ben kezdődtek meg a hamvazó szerdától 3 napig tartó 
szent gyakorlatok, melyekben a társulati tagok és ujonczok vettek részt 
az erkölcsősségnek és szellemi haladásnak igen nagy hasznára. 

Két könyv is készült, egyikbe a társulat számadásai Írattak be, 
másikba a társulati tagok és ujonczok erényes tettei jegyeztettek be, 
hogy annak idejében másoknak például szolgáljanak. Nyomatott az is-
kola számára 1000 igazoló, a társulati tagok számára szintén 1000 be-
iratási czédula, egynek-egynek ára 4 dénár. 

A gymnasium védszentjének szent Katalinnak képét a Mária Tár-
sulat 1764-ben festette  saját költségén. 

A rhetorok, poéták és syntaxisták számára az iskolában használt 
classicai munkákat a társulat szerezte be és évenkint az iljuság közt 
csekély használati dijért kiosztotta 

A szent Ferencz rendnek Kolozsvárt 1857. aug. 9-én tartott defi-
nitoriuma akkép határozott, hogy „miután a Mária Társulat pénztárá-
ban tényleg 333 frt  36 kr van s a tanuló iijakat tényleg az igazgatóság 
látja el könyvekkel, a felavatás  alkalmával semmi más ne fogadtassék 
el, mint az önkéntes adakozások s ezek is csupán a társulat költségei-
nek fedezésére." 

Mária Theréziának 1778-ban kiadott rendelete folytán  a Mária Tár-
sulatba ezután csak 3-ik osztályú grammatisták léphetnek. 

II. József  császár abszolutisztikusz intézkedései az iskolákat sem kí-
mélték meg és a katholikusok iskolái jogát, melylyel idáig a vallásos 
ténykedéseket önállóan határozták meg, csorbították, a Mária Therézia 
által kegyelettel ápolt val ásos alapot pedig meglazították. A helytartó 
tanács 14,127. sz a. 1784. jun. 14-én az eddigi gymn. rendtartást 
akkép változtatja meg, hogy az 1684/5. tanév kezdetétől mindenütt el-
törültetnek az ájtatos Mária Társulatok. E helyett az ájtatosság! gyakor-
latoknak önkénylileg megállapított formuláit  rendeli el; p. o. a délutáni 
közös litániák elmaradnak, az exhortatio 25—30 percznél tovább ne ter-
jedjen. 

A társulat feloszlása  előtt Csik-Somlyón 1781-ben ascendaltak utol-
jára az ifjak;  közöttük volt Kovács Miklós, később Erdély püspöke. 
Nem sokáig szünetelt a társulat, mert már 1791-ben ismét megkezdte 
buzgó működését, ugy hogy I. Ferencz uralkodása alatt 1795-ben a 
Mária Társaságok visszaállítására kiadott rendelet a csiksomlyóit már 
életben találta. 

II. József  tilalmával szemben rendeletet adatott ki Bécsből 1821. 
aug. 31-ikén az erdélyi helytartó tanács közvetítésével az erdélyi püs-
pökhöz intézve, mely szerint: „mi az 1784-ben eltörlött Mária Társulatot 
illeti, az isteni tisztetre, a vallásos nevelésre és a gymn. iíjuság buzgó-
sági gyakorlatainak rendjére vonatkozólag — mely mindig gondos fel. 
ügyelet alatt álljon — a régebb feunállott  szokás fenntartandó." 

240 
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Az eltörlés után újból virágzásnak indult társulatot ismét nagy 
csapás érte. A magyar szabadságharcz alatt az iskolákkal együtt szüne-
telő társaság javai, a harcz lezajlása után eladattak, bogy a befolyó  összeg 
a szent Ferenczrendiek csiksomlyói házára kirótt 5000 frt  hadi sarcz 
némi fedezésére  szolgáljon. Megmaradóit azonban a Mária társulat könyv-
tára, mely 1873-ban a P. László Polikarp által eszközölt rendezés alkal-
mával 660 drbot tett és jelenleg a kolostorban őriztetik. 

A százados használat által elkopott labarum helyett ujat készitt-e 
tett a társulat 1873-ban, melynek költsége nagyobb részt a nemes buz-
góság adományaiból gyűlt összegből fedeztetett. 

A társulati törvények és a szertartások rendje a Bajorországban 
már a XVII. században fennállott  Mária Társaságtól vannak átvéve. E tör-
vényeket és a tagok számára előirt imákat a csiksomlyói zárda nyom-
dája az iljuság használatára több izben kiadta. 

A Mária Társulat c z é 1 j a Isten után a Boldogságos Szliz külö-
nös tisztelete és becsülése; a keresztény erényekben, testi és lelki tiszta-
ságban való gyarapodás, végre a tudományokbani nagyobb előhaladás. 
— A ki tehát ezen czélra törekszik és a társulatba beigtattatván, annak 
törvényeit megtartani buzgón iparkodik, azt Mária-társalati tagnak, 
„Sodalis Marianus"-nak nevezzük. 

Ezen társulat törvényei a következők: 
I. A Boldogos Szüzet Isten után kiváltképen tiszteld és becsüld, 

erényeit kövesd, tiszteletét védjed és másokban is előmozdítani igyekez-
zél; A Jézus, Mária és Szent József  nevét gyakran és mély tisztelettel 
segítségül hívjad. 

II. A társulat főnöke  és más elöljáróid iránt tisztelettel és enge-
delmességgel viseltessél. 

III. Midőn a társaságba beigtattatol, egész életedről vagy utolsó 
gyónásodtól fogva  gyónjál meg és áldozás után ajánld be magadat a 
Boldogságos szliz örökös fiává  és szolgájává s igyekezzél az azon napi, 
valamint másnapi teljes búcsúkat is megnyerni; beigtatásod ünnepét s a 
társaság főünnepeit  egész életeden keresztül igyekezzél különös áhítattal 
megszentelni. 

IV. Igyekezzél gyakrabban, kivált a Bold. Szűz Mária ünnepein, a 
a pcnitencziatartás és oltári szentséghez járulni. 

Az áldás után legalább egy negyed óráig maradj meg az Isten 
házában s kivált azon napon magadat minden léhaságtól megtartóztasd. 

V. A Boldogságos Szűz kisebb Solozmáját, mely több magyar ima-
könyvben is bennfoglaltatik,  vagy a szent olvasót és a lorettói litániát 
gyakran imádkozd el. 

VI. Reggel öltözködés közben buzgón imádkozzad a röpimákat; 
általán szokott, vagy parancsolt reggeli imádságaidat toldd meg azokkal, 
melyek az áhítatos társulati tagok részérc elő vannak írva. 

16 
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VII. Este lefekvés  előtt áhitatosan imádkozd el a Bold. Szűz Mária 
litániáját a hozzátartozó antifónával  és imával. Tanuld be, igyekezzél pon-
tosan elvégezni egyéb imáid mellett az esti áhitatossági gyakorlatokat is. 

VIII. Ha lehet, tarts szentelt vizet házadnál, melylyel napjában 
hintsd meg magadat; tanulás és egyéb üdvös foglalkozás  előtt és után 
liivd segítségül a szent lelket; erkölcstelen könyveket ne olvass; étel 
előtt és után imádkozzál; egyél és igyál mértékletesen; „társalkodj jók-
kal, nehogy elvessz a gonoszokkal." 

Haragtól, veszekedéstől, hazugságtól, esküvéstől, káromlástól, ré-
szegségtől, tiltott játékoktól és helyektől, illetlen és tisztátlan szavaktól 
stb. iszonyodjál; szóval ugy viseld magadat, hogy mind beszéddel, mind 
példáddal másokat építs és tökéletesits. 

IX. Az Isten és Boldogságos Szűz után különösen tiszteld Szent 
Józsefet,  őrző angyalodat, névszenteidet s más jeles szenteket is, kiket 
gyakran hívj segítségül s erényeikben kövesd. 

X. Ha valaki tagtársaid közül beteg, látogasd meg és értesítsd 
felőle  az elnököt, nehogy szentség nélkül meghaljon ; imádkozzál érette s 
ha meghal, kisérd a temetőbe ; érte hallgass misét és az olvasót végezd el-

XI. Minden hónapban a társulat élő és megholt tagjaiért és jó 
tevőiért mondj el egy-egy olvasót, s ha megtudod, hogy a társulat tag-
jai közül valaki meghalt, tudasd az elnökkel, hogy imádkoztasson érette. 

XII. Ha a társulatban az elnök valamely hivatalt reád biz, annak 
lelkiismeretesen s pontosan felelj  meg; végre ezen törvényeket mind 
elmédben, mind főleg  folytonos  gyakorlat által ugy tartsd meg, hogy 
méltán lehessen téged Mária különös tisztelőjének, ily kegyes védenczé-
nek és fiának  tartani. 

A Mária Társulat tagjai számára teljes bucsu engedélyeztetett. 
Az 1751-diki feljegyzések  szerint a társulat működése éven át a 

következő: tanév kezdetével az 1-ső vasárnap a Szent Lélek segítsé-
gül hívása után, a társaság tagjaiból 6 assistens választatik, kik komoly 
társalgásuak, érett magaviseletűek, jó nevelésüek, kifogástalan  erköl-
csüek, s kik a középszerűnél jobb tanulók ; ezekhez választatik egy ér-
telmes és hűséges sekrestyés, valamint egy ajánló magaviseletű segéd 
sekrestyés; továbbá választatik G faciger  (fáklyavivő),  kiknek testalkata 
arányos, nehogy — miként tapasztaltatott — az idomtalan növésüek a 
társulat ruhaneműjét összcszaggassák; továbbá egy labarifer,  ez rende-
sen a legerősebb fiu  szokott lenni. Az assistensek tiszte: az 1-ső a szó-
nok, a 2-dik titkár, 3-dik a lector, 4-dik a gyónó czédulák összegyűj-
tője, 5-dik és 6-dik segédkeznek a praesesnek az ujonczok tanításában. 

Minden hó 1-ső vasárnapján kiosztatnak a havi ivecskék a tagok 
között, melyekre a védszentek nevei, kiket meghatározott napon tisz-
telni kell, továbbá a szt. kereszt utja, imák, erénygyakorlatok és más 
áhitatossági ténykedések voltak irva. 
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Második vasárnap buzdító beszéd tartatik az imaház katliedráján 
az ifjúság  erkölcseinek javítására, melynek végeztével a hibások meg-
felelően  büntettetnek és a kik a mult hóban a gyónást el nem végez-
ték, hanyagságukért kérdőre vonatnak. A 3-dik vasárnap a halottak 
solosmájának 3 nocturnuma elmondatik a társulat elhalt jótevőiért. A 
4-dik vasárnap a Mária Társulat törvényei magyaráztatnak és a meny-
nyiben az idő engedi, a közjóért a Boldogságos Szűz solosmája el-
mondatik. 

A Mária ünnepeit a társulat következőkép ülte meg: a társulat 
oratóriumában megjelenik minden tag és ujoncz, az ünnepi szertartás-
nál használt ruhákat felöltik  a facigerek  és labarifer,  elmondatik 
az „Oltalmad alá folyamodunk"  antifona,  énekelni kezdik az „Ave ma-
ris stella"-t, ekkor megindul a menet, zászlókkal előre mennek a kisebb 
iskolások, ezek után az ujonezok a labarum előtt, melyet követnek a 
syntaxisták és a többi osztály szerint gyertyával a kezükben, majd a 
a facigerek,  utoljára jön a karingbe öltözött praescs. A templomba érve 
a B. Szűz szobra előtt éneklik az „Oltalmad alá" antifonát.  A templom-
ból kijövet szintén énekkel vonulnak vissza az oratoriumba, hol az 
„Üdvözlégy Máriá"-t elmondják. A B. Szűz nagyobb ünnepein az ora-
tóriumban olvasott mise tartatik és a lorettói litániát éneklik; a szeplő-
telen fogantatás  és sarlós Boldogasszony ünnepein pedig a papok és más 
kitűnőségek meghivatnak, kiknek a kathedráról szónoklat tartatik. 

A praeses kezénél van egy külön könyv, melybe a buzgó társu-
lati tagok kiválóbb jó tettei beíratnak és annak idején mint követésre 
méltók felolvastatnak.  Azonkívül nagyböjt kezdetén a rhetorok termé-
ben szt. gyakorlat tartatik, mely az ifjak  jó erkölcsi magaviseletben való 
előhaladását eszközli. Hasonló lelki haszonnal járt a Szentlélek Isten 
tiszteletére a nagyböjtön át egész pünkösd ünnepéig, minden csütörtö-
kön délután 4—5 óráig tartott lelki gyakorlat. 

Ma napság az ünnepélyes ingressusok csakis Mária ünnepein tar-
tatnak, melyeken a tagok gyertyát nem visznek kezükben. Az egyes 
osztályok védszentjeit külön nem ülik meg; a társulati tagok időnkinti 
összejöveteleit és ájtatossági gyakorlatait a katheketa exhortatioi váltot-
ták fel.  Az egyesek külön buzgósági gyakorlatainak figyelemmel  tar-
tása, havonkint a tagoknak külön áhitatossági és erénygyakorlatok ki-
jelölése megszűnt. Valamint a Csik-Somlyón az összes tanulókra beho-
zott és kötelező internatusi rendszer fölöslegessé  teszi azon régibb igen 
jó eredménynyel gyakorolt rendszert, mely szerint a társaságnak erre 
kijelölt tisztviselői hetenkint ellátogattak a társulati tagok szállására, s 
ott meggyőződést szereztek maguknak: mire fordítják  a tanulók az időt ? 
hogy viselik magukat? hány órakor kelnek és feküsznek?  éjszaka nem 
járnak-e ki? a szállásadó gazdák megfelelnek-e  a rendszeretés, tisztaság 
és jó élelmezés kötelezettségének? 

1 * 
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A mily buzgók voltak a társulat tagjai az erénygyakorlatokban, 
ép oly gondot kellett forditaniok  a külső illem és tisztesség megtartá-
sára : a mai udvariasság „illik" és „nem illik" szabályait egy századdal 
megelőzték a Mária Társulat által a tagoknak előirt szabályok. Ezek-
ből nemcsak azt tanuljuk meg, minő modor kívántatott egy tanuló iíju-
tól, hanem azt is, hogy mik voltak azon illemszabályok, melyeket köny-
nyen figyelmen  kivül hagytak. 

A csiksomlyói Mária Társulat tagjai elé irt illemszabályok 66 
pontba foglaltattak. 

A Mária Társulat — mint az eddigiekből kitűnik — ténykedései-
ben, szokásaiban egészen a fiatal  kor szelleméhez alkalmazkodott. Ha 
valami eszményi szépért rajong az ifjú  kebel, elébe állította a szüzek-
nek szent Szüzét és pedig nem földi  alakban, hanem mint az angyalok 
az egek királynőjét, kinek mennyei szépségén, tisztaságán nincs semmi 
folt.  Miután oly tagok társaságába avatta, kik a kereszténység magasz-
tos erényeiben való tündöklésre törekedtek, versenyre ragadtatta magát 
a törekvő heves ifjú  sziv és ime ! az ős kathi egyháznak önmegtagadás-
ban bámulatunkat keltő erényhősei még egyszer megjelennek, csakhogy 
most ifjak  alakjában, kiknek buzgósági gyakorlatai, — ha mindjárt el-
tékintve az asketikus felfogástól,  csupán a mai realistikus irányú felfo-
gás szerint mérlegeljük is — nem kizárólag a rajongó tuláradozásai, ha-
nem öntudatlanul is edző gyakorlatok a létért való küzdelemre. 

A gyermeknyi ifjú  félbeszakítja  kedvencz játékát, mikor legjob-
ban esnék, oda borul a társulat orotoriumának hideg padlózatára; meg-
szakítja egy rózsafűzérért  éjszakai édes álmát, édesebbnek tartja ugyan-
azon egy dolgot 63-szor elmondani a rózsafüzérben,  a nélkül, ^hogy fi-
gyelmét más el tudná onnan vonni; a hajnal pirja munkás szülőit a 
mezőn, őt meg kezében studiumával ott találja az iskola udvarán tér-
delve, miként napi munkájára segélyt esd le; s mikor az ételt magától 
megvonja, ágy helyett néha kemény földre  fekszik,  vagy mezítláb a 
szent hegyre (Salvator, Kis-Somlóhegy) kizarándokol, mintha a küzde-
lemre, néha szenvedésre hivatott ember előgyakorló iskoláját látnád, 
melyből edzett test, szilárd lélek fog  kikerülni az életküzdelmek po-
rondjára. Am vádolja valaki a Mária Társaság szellemében növekedett 
ifjút,  ha már az erkölcsi tökély mentől magasabb fokára  való törekvés 
túlzásnak nevezhető, de egyet még saját gondolkozásmódja szerint sem 
tagadhat meg tőle, ha összehasonlitja a mai nevelésű ifjúsággal  és ez: 
hogy az ifjú  jellemvonása a romlatlanság, őszinteség, kitartó erély, még 
ifjú  tévedéseiben is nemesség volt. 

(Bővebb adatokat közöl Bándi Vazul a csik somlyói gymnasiumi 
1893/4 évi értesitőben). 


